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إهداء

.ومضى يضيء عتمات الجهلإلى كل من حمل شعلة العلم 

.والداي الكريمين:ا دربي بالدعم والدعاءأول حرف ونورانيإلى من علم

.رفيق، وزوجهانزهة: وزهرة حياتي.نزيه، نجيب، أحمد: إخوتي:إلى من حولوا تعب الحياة وحزنها راحة وبهجة

.امية، بدرة، سعادس: إلى من أزالوا وحشة األيام وسهلوا صعوباتها، وكانوا البصيرة والبصر

.قرة عين خالته محمد وائل: إلى من أراه ماضيا في سبيل المعرفة، متتبعا خطوات والديه ومحبيه

.إلى كل هؤالء، وكل من ساندني بالنصح والدعم أهدي ثمرة جهدي
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شكر

نا، وأعاننا على الصعوبات اليت الذي يسر لنا أمورنا، ونور لنا دربىلسبحانه وتعاهللالشكر واحلمد يف األول واألخري 
.واجهتنا

من ومبا أن من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا،  فعلي شكر كل من ساهم يف إضاءة عتمات هذا البحث من قريب أو 
هذا الطريق يفالذي كان خري معني ومرشد " زرالصالح الدين"بعيد شكرا جزيال، وعلى رأسهم أستاذي املشرف 

دة، والذي مل يبخل باجلهد، و الدعم املعنوي والفكري، ومتابعة كل شاردة وواردة من هذا املكلل بالتعب واإلفا
.البحث، حىت قدر له االكتمال واإلجناز

وجية، وكان غالذي قدم يل العون فيما خيص املعلومات التربوية والبيدا" حممد بوزيدي"كما ال أنسى شكر املفتش 
.النصح واإلرشادخري من تابع تفاصيل البحث، وأخلص يف 

الذي أرشدين لبعض الزالت يف البحث، وقدم اقتراحات مثينة أثرت البحث " بلقاسمخيلف"وشكر آخر لألستاذ 
.وجعلته يسري يف الطريق الصحيح

اليت بدوا ما استطعت إمتام الدراسة امليدانية، " فرطاس سامية"وأخريا شكر خاص جدا، للصديقة واألخت املعلمة 

.جهدا خاصا يف تسهيل أمور كثرية كانت مستعصيةواليت بذلت

.إىل كل هؤالء شكري وامتناين واحترامي
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مقدمة-مقاربة تواصلية–نشاط القراءة يف الطور األول 

أ

:ةـدمـمق

،ووظائفهاماهية اللغة، كثرت البحوث والدراسات، وتعددت األقاويل واآلراء واادالت حول 
د مفهوم موحد عنها، وارتأت يف النهاية رسم مالمح حتاول إكمال ومستوياا، ومل ختلص مثل هذه البحوث إىل حتدي

فاللغة ميزة اإلنسان اليت متيزه عن بقية الكائنات، وهي قدمية قدم وجوده على سطح األرض، . الصورة املثالية عنها
نقل مسموعة، تعارف عليها البشر لتحقيق التواصل فيما بينهم، و/ظهرت يف البداية على شكل أصوات منطوقة

حلفظ تراثهم من جمدداشكل رموز مكتوبة مرئية تعارفوا عليها يفمتثلتأفكارهم وحاجام لبعضهم البعض، مث 
، وأصبحت اللغة رمزا للهوية داخل اتمع، وصورة للذات تكمل صورة الفرد االندثار، ونقله لألجيال الالحقة

.وبالتايل صورة اتمع أمجع

رموزها، كما اختلفت متثيل أصواا وإنتاجرض باختالف األمم اليت تعارفت على اختلفت لغات األ
باختالف أسلوب متكلميها يف استعمال صيغها وتراكيبها، وكيفية النطق ا، وأحصيت هلا عدة وظائف ميزت اللغة 

، فاتفق حول هذه بني األمم، وتراكيبهاورموزها،أصواااختالف ض النظر عن غيف آن واحد، بوهدفكوسيلة 
، وجعل للغة ...والعملية،واالقتصادية،والفكرية،والثقافية،اللغة يف احلياة االجتماعيةخصائصالوظائف اليت بينت 

عدة مستويات تنوعت بتنوع مقاصد متكلميها، فظهر املستوى الفصيح اخلاص باألدب والفكر والتعلم، واملستوى 
تراوحتل، وبني هذين املستويني عدة مستويات أخرى داوالكالم اليومي املتانقصد ، وامي اخلاص بلغة الشعبالع

، والعامي الراقي، والعامي السوقي، وغريها من خمتلف املستويات بني الفصيح املدرسي، والفصيح اخلاص بالصحافة
.املقاماتحتددها املواقف واليت 

للغة وظيفة أساسية ومركزية، بل هي تبقىوالوظائف، ورغم كل هذه االختالفات يف املستويات واخلصائص
دف إىل حتقيقه، إذ ، وركيزااليت وجدت اللغة ألجلها، أال وهي وظيفة التواصل، فالتواصل أساس اللغة الوظيفة 

ن وتطوير مستوياته وتنويع صيغه عن طريق تطوير مستوياا وتنويع صيغها، فكلما اتسعت دائرة التواصل سعى اإلنسا
.إىل تطوير لغته وتنويعها وفق ما يقتضيه املوقف ووفق الزمان واملكان الذي جيري فيه التواصل

أشكاله وفق حركية الزمن، وتطور وتنوعت، عديدةاختذ صفات ومستويات إن التواصل هو اآلخر قد 
اإلنسان إىل االنفتاح على العامل مما اضطر األمم، وبرزت قيمته أكثر يف اآلونة األخرية مع تطور العلوم والتكنولوجيا،

االتصال الكثرية اليت اخترعت لتسهيل حياته، وحتقيق أكرب قدر من املنافع له، وقضاء عن طريق وسائلبأسره، 
.حاجاته ومصاحله، وكانت اللغة يف كل هذا الزخم املعريف والتكنولوجي رفيقة التواصل على الدوام

ريخ اللغة والتواصل يؤكد العالقة اإللزامية بينهما، فحيثما كانت اللغة كان التواصل، وحيثما إن كال من تا
وما حديثنا عن التواصل واللغة إال متهيد لبيان امتزاج هاتني الثنائيتني يف .ذروة الشيوعاللغةبلغتصار التواصل 
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العلمي الذي يسعى جاهدا لتطوير حبوثه، وبالتايل تنمية ميدان تعليم اللغات، وما هذا امليدان إال لبنة من لبنات الصرح 
.وازدهار البشرية

يف العربيةعلى وضع تعليم اللغةنافذة تطليتضمن هذا البحث إذا عصارة امتزاج هاتني الثنائيتني، وهو 
اليت اشتهرت يف " صليةاملقاربة التوا"كما أنه موضوع " نشاط القراءة يف الطور األول"بالدنا، فاملوضوع موضوع 

كالطريقة الصامتة، والطريقة الطبيعية، وطريقة االستجابة –، فكانت هذه املقاربة جمموعة طرائق ميدان تعليم اللغات
تستخدم لتعليم اللغة داخل القسم تواصليا، وفق برنامج معد مسبقا، وآليات -باإلحياء، وطريقة تعلم اللغة يف اتمع

م إلعداد املتعلم إعدادا جيعله ميتلك بواسطته كفاءتني هامتني يف حياته مها الكفاءة اللغوية والكفاءة علمية ميتهنها املعل
.التواصلية

فالكفاءة التواصلية اللغوية تكتسب من خالل التواصل باللغة ضمن مواقف حية عديدة، تشبه إىل حد بعيد 
.يما بينهم، معرجة على توضيح مستويات اللغة يف اتمعاملواقف الطبيعية اليومية اليت ميارسها األفراد ف

وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املقاربة أوجدت دف تعليم اللغة لغري الناطقني ا، أي لتعليم اللغات األجنبية، 
قد يتعرضون إليها ولكن انتبه البعض إىل أن الناطقني بلغتهم هم أيضا جيهلون مستوياا ومواقف احلياة التواصلية اليت

والصيغ املناسبة اليت جيدر بكل فرد تعلمها، وكذا فهم مقاصد أطراف عملية التواصل، فرأوا ضرورة استعمال هذه 
املقاربة يف تعليم اللغة ألبنائها، ويف إكساب املتعلمني كال من القدرتني التواصلية واللغوية، واليت جتعل من لغتهم لغة 

وهذه الصعوبة هي ما يواجهها جل . ان وجعل التلميذ قادرا على التواصل بلغته دون عناءسهلة التداول على اللس
متمدرسي العامل العريب عموما، واجلزائر خصوصا، إذ تعترب اللغة العربية لغة التعليم، وبالتايل لغة ثانية أو لنقل مستوى 

متالكهم لقدرات لغوية يستطيعون بواسطتها ثانيا بعد املستوى العامي الدارج، فيتخرج هؤالء املتمدرسون دون ا
تنمية قدرام التواصلية باللغة الفصيحة، كما أن هذه املقاربة مل تتحدد مواضيعها ومناهجها وبراجمها بشكل كامل 

.حىت يتم تبنيها أو استخدام طرائقها وآلياا يف مدارسنا اليوم

النشاطات اللغوية اليت تدرس يف املدارس اجلزائرية، من خالل هذا البحث الكشف عن أهمكما حاولت
شكل الرموز التلميذمفتاح تعلم اللغة يف خمتلف مراحل التعليم، فمن خالله يتعلم الذي يعد " نشاط القراءة"وهو 

ما ظهر وكيفية نطقها وكتابتها، كما صار بفضل املقاربة بالكفاءات، البؤرة اليت حتوم حوهلا بقية أنشطة اللغة، وهذا 
ضمن ما مسي باملقاربة النصية، اليت جتعل من نص القراءة املنطلق الرئيسي الكتساب مهارات الكتابة واإلمالء، جليا 

إشباعه من خالل - كبريا كان أو صغريا-والتعبري الشفوي والكتايب، كما كانت القراءة وال زالت غذاء اإلنسان 
أم اكتشافاوية أم فكرية، أم تعرفا على أساليب اخلطاب والتواصل، ، سواء أكانت هذه املعارف لغاملعارفمبختلف

زاد اإلنسان لالنفتاح على اآلخر، ، وغريها، إا ألحداث املتطورة وآخر االبتكاراتوعقليام، ولنفسيات الناسل
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على حل الفضاء الذي يسمح له بالنقد واإلبداع، واخللوص بأفكار منطقية تساعدهتعتربوتقبل أفكاره، كما 
.مشكالته احلياتية، أو على تطوير إجنازاته وقدراته الذاتية

آلفاق غري حمدودة يف اإلنسان اليت يعربها بوابة ة الكتساب اللغة فقط، وإمنا هي فالقراءة ذا ليست جمرد وسيل
.احلياة

فهي الطور األول من التعليم االبتدائي، يف املدرسة، ويف املراحل األوىل بالذات وخاصة مرحلةأما القراءة
ا، فالرموز املكتوبة واألصوات هدف قبل أن تكون وسيلة، فاملتعلم يف هذه املرحلة يتعرف على اللغة وكيفية اكتسا

.صور غبشية يسعى إىل توضيحها يف ذهنهوجمرد ألغاز حتتاج املران حللها، املنطوقة باللغة العربية، ال زالت يف نظره

الطور األول الذي نقصد به السنتني األوىل والثانية حسب التقسيم احلديث لألطوار وفق تلقد اخترو
األوىل بالنسبة للطفل يف تعلم اللغة م يف اجلزائر، وهذا ألنه البدايةاإلصالح البيداغوجي الذي تبنته وزارة التربية والتعلي

جيب أن توجه إليها أضواء عديدة للكشف عن مواضع اخللل فيها، واإلشادة القاعدة األساسية اليت يعترب بالتايل و
الذي هو –والطرق املتبعة لتحقيق اكتساا، فنجاح متعلم الطور األول يف جمال تعلم اللغة ،باجليد من أساليب تعليمها

يف بقية مراحل دراسته، يعين جناحه يف فهم لغته واستعماهلا دون أخطاء، بل والتفكري ا-الرئيسييموضوع حبث
.وبالتايل يف حياته اليومية

تنبئ عن املستوى املتردي يف تعليم اللغة، إذ أن معظم الطلبة من أمثلة عديدةاملعاش ناواقعإن ما نشاهده يف 
يف تركيب روقصواجلامعيني، مبا فيهم طلبة أقسام اللغة العربية وآداا يعانون من صعوبة يف فهم بعض الكلمات، 

تقترب حلد التفاهة، مما يدفعنا اليت تكاد مالئية اإلخطاء صيغ متكاملة ومتراتبة، ويف تبليغ أفكارهم بدقة، إضافة إىل األ
يف املرحلة اليت يكون فيها اإلنسان قادرا على اخللل يكمن: الصريحموضع اخللل؟ واجلواب عندائما إىل التساؤل

يف ذهنه، واملضي فيهما بقية حياته، إا مرحلته األوىل، واليت ينبغي معرفة كيفية إعداده تذكر الصواب واخلطأ وترتيبه 
.فيها، باعتباره كتابا ناصعا خيط عليه بألوان عديدة

التربوية، وتبنت اليوم مبدأ اإلصالح منظومتهالقد اهتمت املدرسة اجلزائرية منذ سنوات خلت بإصالح 
املقاربة بالكفاءات، وأعدت منهاجا خاصا بكل نشاط من النشاطات املتعلمة، يف خمتلف البيداغوجي املتمثل يف

املراحل، كما وسعت الكم الساعي هلذه النشاطات مبا فيها نشاط القراءة الذي اهتمت به اهتماما خاصا فاق 
جعلت من درس القراءة اهتماماا السابقة، وأخرجت كتبا مدرسية جديدة متاشت مع متطلبات اإلصالح اجلاري، و

ا، ومن معاينات واقعية حلال املتعلمني مع لغتهم، منطلقا رئيسيا لبقية أنشطة اللغة، وانطالقا من فرضيات مسبقة سطر
فيها بني املدارس الريفية واحلضرية، ت تنويع دراسيتاألطوار خاصة املرحلة االبتدائية اليت فضلوملستواهم يف خمتلف 

كمثال عن ذلك تحماولة إماطة  اللثام عن واقع تعليم القراءة يف املدارس اجلزائرية، وقد أخذهذا البحث إىلهدف 
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مدرستني من والية جيجل كعينة للبحث امليداين، وبالتايل معرفة األسباب املؤدية إىل تراجع مستوى املتعلمني اللغوي، 
الطرائق املساعدة على التحصيل اللغوي، وكشف إىل التعريف باملقاربة التواصلية باعتبارها جمموعة منهدفكما 

.مدى وعي املعلمني بأمهية التواصل داخل القسم

:اإلجابة عن خمتلف التساؤالت التاليةوحاولت هذه الدراسة 

املتعلمني لغويا يف الطور األول؟ كيف يتم إعداد-

ملرجوة؟ وهل الطرق املتبعة يف تعليم القراءة قاصرة عن حتقيق النتائج ا-

وهل حيتاج املتعلمون للمقاربة التواصلية حىت يتم اكتساب اللغة اكتسابا سليما؟ -

وما هي مواطن القصور يف تعليم اللغة؟-

إن هذه التساؤالت شكلت إشكالية البحث الرئيسية وهي معرفة طرق تعليم القراءة ومواطن الضعف يف 
واصل داخل القسم بواسطة اللغة الفصحى، وأمهية امتالك الكفاءتني اللغوية اكتساب اللغة، والكشف عن أمهية الت

.بنجاحوالتواصلية حىت يتم تعلم اللغة 

تقمو،"-مقاربة تواصلية–نشاط القراءة يف الطور األول "موضوع هذا البحث تلذلك كله اختر
ليس " نشاط القراءة"غي اإلشارة إىل أن موضوع وينباهلدف من البحث،وبلوغباإلجابة عن هذه اإلشكالية، 

باملوضوع اجلديد على اإلطالق، إذ اهتمت دراسات كثرية منذ زمن مبحاولة معاجلة شىت اجلوانب املتعلقة بالقراءة، 
ؤلفات يف هذا اال، وأغلبها كانت دراسات عامة حول اللغة مث تطرق لنشاطاا التعليمية، وميكن ذكر بعض امل

قد تطرق لفصل كامل عن نشاط " طرائق تعليم اللغة العربية"يف كتابه " حممد بن إبراهيم اخلطيب"لباحث فنجد ا
تدريس : "بعنوان" علي أمحد مدكور"، ودراسة الباحث "الطفل والقراءة: "بعنوان" فهيم مصطفى"القراءة، ودراسة 
، "الطفل ومشكالت القراءة":بعنوان"حممدفهيم مصطفى "و"أمحد عبد اهللا أمحد"، وكتاب "فنون اللغة العربية

وغريها من املؤلفات الكثرية اليت ال تعد ،"قضايا يف تعليم اللغة العربية وتدريسها": "حسين عبد الباري عسر"وكتاب 
وما وجدتهأن مواضيع املقاربة التواصلية تكاد تنعدم، التنويه إىلوينبغي هذا، ت ا يف حبثيوال حتصى واليت استعن

وطرق تعليمها، وأهم الدراسات يف كتب تعليمية اللغات،ومشتتاكان متفرقاهذه املذكرةيفواستفدت منه
، وكتاب "حماضرات يف اللسانيات االجتماعية"بعنوان " لطفي بوقربة"والبحوث اليت أثرت البحث حماضرات األستاذ 

"...ديداكتيك القراءة املنهجية" "حممد مكسي"

نشاط القراءة فحسب، وإمنا إىلليس التعريف باملقاربة التواصلية وإدخاهلا ا يروم البحث الوصول إليهمولكن 
" جاكبسون"استخدام وسائل مساعدة مبتكرة يف الدراسة التطبيقية وامليدانية، فاستخدمت الدارة التواصلية للباحث 
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ية للسنتني األوىل والثانية مستعينة جبدولني كوسيلة للكشف عن مواضع التواصل داخل نصوص كتايب اللغة العرب
شبكة من آليات اليت متثلواليت قامت جبمع وضعيات إنتاج وتلقي النصوص فيهما، " صويف موارون"خاصني بالباحثة 

املنظور  الوظيفي، دف من خالهلا إىل طرح إشكالية تعليم وتعلم القراءة من املنظور التداويل، قراءة النصوص من 
أثناء حضور حصص القراءة يف تكما اعتمد. ناقشة نصوص الكتابنيمليناسبما من هذين اجلدولنيتخذوقد أ

الذي ميثل عشر نقاط خاصة مبالحظة سري الدرس داخل القسم وهو خاص " فالندرز"الدراسة امليدانية على جدول 
.اعل داخل القسمباملقاربة التواصلية حيث يعتمد على تنقيط معني يوضح بواسطته مقدار التف

وصفهااملنهج الوصفي الذي يعني الباحث على وصف الوقائع العلمية، ويسهل له عملية استعمالتاختروقد 
القسم التطبيقي باملنهج املقارن ملقارنة بعض النتائج واستخالص مواضع من يف نتوحتليلها يف آن واحد، كما استع

اعد هذان املنهجان يف توضيح بعض الرؤى، واخللوص بنتائج إجيابية مثنت نقاط التشابه واالختالف بينها، وقد س
.البحث

تدرج هذا البحث وفق خطوات علمية وخطة منهجية، متثلت يف مقدمة ومدخل وثالثة فصول، وخامتة، عاجل 
التعريف بالطفولة، مث التكون اللغوي لطفل ما قبل املدرسة، عدة نقاط هامة، متثلت يف: املدخل الذي جاء حتت عنوان

ذكر ملراحل النمو عند الطفل ومظاهره املختلفة، وبعدها ذكر للوسائل  املساعدة على النمو اللغوي واليت قد تدفعه 
.الكتساب اللغة قبل دخوله املدرسة

ه تلعربية، وقد قسميتناول قضيتني هامتني ومها القراءة، واللغة افالقراءة مفتاح تعلم اللغة، : الفصل األولأما 
على خصائص اللغة تاللغة العربية بني التعلم واالكتساب وفيه عرج: إىل قسمني رئيسيني، متثل القسم األول يف

عن االزدواجية اللغوية باعتبارها من أهم املسائل تالعربية، ومفهومي التعلم واالكتساب والفرق بينهما، كما حتدث
ن البيت إىل املدرسة، أما القسم الثاين فتمثل يف نشاط القراءة يف الطور األول، وفيه املشكلة يف املرحلة االنتقالية م

حديث مستفيض عن القراءة من حتديد ملاهيتها ومعرفة ألنواعها وطرق تعليمها وكذا الصعوبات املتعلقة ا، ويف كل 
.هذا بيان ألمهية القراءة يف املدرسة ودورها الفعال يف اكتساب الطفل للغة

مفهومها، مرجعياا، : املقاربة التواصلية: ، الشق اآلخر من البحث والذي محل عنوانالفصل الثاينوقد ضم 
إسهاماا، وسبب هذا العنوان هو حماولة تسليط الضوء على هذه املقاربة اليت تكاد تندر يف الكتب اخلاصة بالتعليم 

ومرجعيات كثرية سامهت يف وجودها، وتشكيل معاملها، فكان املدرسي، واليت ختتفي وراء مفاهيم ومصطلحات 
مفاهيم عامة، وهي متفرقات توضح وضع املدرسة اجلزائرية احلديثة : القسم األول من هذا الفصل خاصا مبا عنون له

املقاربة وأهم اإلصالحات اليت تبنتها يف مسريا، وتتمثل يف بيداغوجيا األهداف، واملقاربة بالكفاءات، وكذا مفهوم 
وتفكيك هلذا -موضوع البحث- النصية الذي ترتكز عليه أنشطة اللغة، مث تعريج على مفهوم املقاربة التواصلية 

املقاربة التواصلية : عين بذلك مفهوم التواصل واالتصال، أما القسم الثاين فتمثل يفأالعنوان حىت يتضح معناه جيدا، و
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ية التواصل، ومرجعيتها ملباب ظهورها، وعناصرها املتمثلة يف أطراف عحول أسحفريف حقل تعليمية اللغات، وهو 
تبيان للكفاءتني اللتني ضمتهما وعملت على تطبيق مناهجها من خالل تطويرمها، ويف اليت سامهت يف تكوينها، مث 

.األخري تعداد لسلبيات هاته املقاربة واليت تكشف عن مواضع اخللل فيها، وتوضح أسباب عدم شيوعها

، احتوى القسم األول على جانب نظري لتبيان فقد خصص للدراسة التطبيقية وامليدانيةالفصل الثالثأما 
كيفية تعليم القراءة اتصاليا، مث تعريف بالكتاب املدرسي وأمهيته عند الطفل، أما اجلانب التطبيقي فاحتوى تطبيقا 

ل من كتايب اللغة العربية للسنتني األوىل والثانية، مث مقارنة بني على ك" جاكبسون"للدارة التواصلية اخلاصة بالعامل 
الكتابني من خالل توضيح نقاط التشابه واالختالف بينهما، ليكون ختام الفصل بدراسة ميدانية، متثلت يف حضور 

رجة بوالية جيجل، كمثال لكيفية سري درس القراءة، وقياس د) جبلية/ حضرية(حصص نشاط القراءة ملدرستني 
اخلاص باملقاربة التواصلية، مث مت دعم هذا " فالندرز"التفاعل بني املعلم واملتعلمني داخل الصف بواسطة جدول العامل 

ألول، حىت تكون الدراسة علمية أكثر، ومدعمة بآراء املعلمني، وشبه إطاللة احلضور باستبيان خاص مبعلمي الطور ا
.وعي املعلمني بأمهية التواصل مع املتعلمنيشاملة على كيفية سري دروس القراءة ومدى 

.وكان ختام البحث خبامتة خلصت فيها النتائج، وطرحت فيها بعض االقتراحات من أجل حتسني األداء

وقد اعتمد البحث على قائمة من املصادر واملراجع تنوعت بني الكتب العربية واألجنبية، ومقاالت يف بعض 
القراءة وتنمية  "، و"فهيم مصطفى"لـ " الطفل والقراءة: "ترونية، نذكر أمهها على سبيل املثالاالت، وكتب إلك

لـ " طرائق تعليم اللغة العربية"، و"علي أمحد مدكور"لـ " فنون تدريس اللغة العربية"، و"عبد اهللا وايف"لـ " التفكري
أسس تعلم اللغة "، و"حفيظة تازرويت"لـ " اجلزائرياكتساب اللغة العربية عند الطفل"، و"حممد بن إبراهيم اخلطيب"

دانيال هالالهان "لـ " مفهومها، طبيعتها، التعلم العالجي: صعوبات التعلم"، و"دوجالس براون"لـ " وتعليمها
، وهذه الكتب سامهت يف إثراء الشق األول من  البحث املتمثل يف نشاط القراءة، أما الشق الثاين  املتمثل "وآخرون

، فهي على قلتها وندرا اليت أسفرت عن صعوبات مجة يف التقدم يف البحث، إال أن أمهية هذه "املقاربة التواصلية"يف
وسائل االتصال وتكنولوجيا : "املراجع اليت سنذكر بعضها سامهت يف إجالء بعض الغموض عن هذه املقاربة، منها

علي نايف خرما و"لـ " وتعلمهاتعليمهالغات األجنبيةال" ، و"رحبي مصطفى عليان وحممد الدبس"لـ " التعليم
، "مقاربات وتقنيات–ديداكتيك القراءة املنهجية : "بعنوان" حممد مكسي"، وأهم مرجع هو للباحث املغريب "حجاج

بعنوان " جون بيار"أما املرجع الوحيد الذي حدد مفهوم املقاربة التواصلية بدقة وهو مرجع أجنيب فهولـ 
Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère et seconde"".

إن الصعوبة الكامنة يف البحث تتمثل يف نقطتني هامتني ختص املراجع بالتحديد، أوالمها توفر املراجع الغزير يف 
حماولة األخذ باألهم ميدان نشاط القراءة مع تكرر املعلومات وعدم االبتكار يف طرحها، مما يشكل بعض التعب يف

منها، والنقطة الثانية ندرة وشحة مراجع املقاربة التواصلية، إن مل نقل عدم وجودها وهذا لعدم اهتمام البيداغوجيني 

Université Sétif2



مقدمة-مقاربة تواصلية–نشاط القراءة يف الطور األول 

ز

ة حول غريها من الطرق واملقاربات، إضافة إىل عدم توفر املراجع األصلية األجنبية العرب ا، رغم البحوث املستفيض
.هلذا كان الذي طرح يف هذا البحث هو نتاج ما عثر عليه من مراجعأو املترمجة حوهلا، 

ال يتجزأ من مواضيع تعليمية اللغة العربية، والذي حاول إلقاء الضوء على بعض اويبقى هذا املوضوع جزء
ة، وإىل التغيري والتجديد العناصر اليت متس هذا اال، ولكل حبث نقائصه وعيوبه اليت حتتاج إىل املراجعة واملتابعة اليومي

يف كل مرة، ولو ترك اال للباحث لعاود حبثه مئات املرات دون الرضا التام عنه، ولكن اهلدف يبقى هو حماولة 
.البحث عن املعرفة ونقل دررها ملن يعرف قيمتها

االستمرار رغم العقبات، على ينوما يبقى إال أن أقدم الشكر اجلزيل لكل من ساهم يف دعم هذا البحث، وحث
الذي كان خري معني ومسهل ألمور عديدة، والشكر اجلزيل " صالح الدين زرال"وعلى رأسهم األستاذ املشرف 

" بلقاسمخيلف"الذي قدم يل نصائح عديدة ووضح أمورا مبهمة يف جمال التعليم، ولألستاذ " حممد بوزيدي"للمفتش 
.كر هلم وجزاهم اهللا عين كل خريالذي أفادين مبعلوماته القيمة، فألف ش
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مـدخــل

التكون اللغوي لطفل ما قبل املدرسة

ه، فبعدما كان شهد القرنان األخريان ثورة لغوية ومعلوماتية واتصالية سامهت يف تغيري مسار العامل وتوجه
العامل عبارة عن قارات متباعدة، وبلدان مستقلة بعاداا، وأفكارها ونظام حكمها، أصبح اليوم قرية صغرية وشبه 

أنتجتها هذه الثورة العلمية، ورغم ذلك يبقى لكل بلد نظامه اخلاص خفيةموحدة، تتحكم يف تغيري نظامه عوامل 
لطابع الغالب، واالنفتاح املفاجئ الذي مين به العامل، فصار اآلخر جزءا ال يتجزأ ولغته املميزة له، إال أننا نتحدث عن ا

من حياتنا، وصار من واجبنا االطالع على ثقافته وحضارته، ومل ال تعلم لغته أيضا ليتم التواصل بني الشعوب، 
وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اس إِنَا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ ﴿ يا أَيها الن: وله تعاىلمصداقا لق

 ﴾بِريخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت فكلمة التواصل "التواصل"وهذا ما يسمى بلغة العصر ) 13: احلجرات، اآلية(اللََّه ،
ا ضمنيا بأنه التعرف على اآلخر والتخاطب والتعامل أضحت معروفة يف ذهن كل فرد، بل كان مفهومها معروف

والتفاعل معه، سواء أكان ذلك بني أفراد اتمع الواحد أم غريها من اتمعات األخرى، وأصبح معروفا أن اللغة 
املنطوقة واملكتوبة هي أوىل مفاتيح التواصل، مث انتشرت هذه اللغة وتطورت بفضل الوسائل التكنولوجية احلديثة،

نتيجة كل هذا . املعلوماتية منها واإلعالمية، واليت دعمتها بالصور واأليقونات وغريها من التعبريات اإلحيائية واإلميائية
كان ال بد من اندفاع علماء اللغة احملدثني إىل دراسة واعية للغة يف ظل الظروف املستجدة فظهرت النظريات اللغوية 

، وأضاءت العديد من اجلوانب املعتمة يف جمال اللغة ووظائفها، وعن مراحل تقدم احلديثة مبختلف مشارا واجتاهاا
وقد مت يف تطور سيطرة اإلنسان على اللغة أربع مراحل تقدمية «": اللغة يف اتمع"يف كتابه " لويس. م.م"اللغة يقول 

لكتابة، واختراع الطباعة، مث توصيل كلها ذو داللة عظيمة يف تاريخ حياته وفكره، تلك هي منو اللغة نفسها، وبدء ا
مث يضيف شارحا مقدار أمهية هذا التطور يف جمال اللغة 1»الكالم والكتابة يف التو واللحظة يف الوقت احلاضر

:واالتصال وتأثريه على اتمع

ر هلذا التغيري، وحنن نرى اليوم أن ازدياد قوة االتصال، سواء أكان ذلك بالكالم أم بالكتابة، ليس جمرد مظه
فالتكلم بدال من الكتابة، واستماع ما نطق بدال ممن قراءة ما كتب، واستماع اجلماهري اليت ال حصر هلا إىل نفس 
الكلمات يف نفس الوقت، والكالم يف نفس الوقت إىل الناس مجيعا، بدال من الكتابة إىل قلة منهم، يف كل جيل من 

ء مرة أخرى إىل الكلمة املنطوقة، باعتبارها وسيلة لالتصال باجلماهري، بعد قرون األجيال املتالحقة، والتفات الزعما
من منو استعمال الكلمة املكتوبة، وتوصيل الكلمة  املكتوبة يف حلظة إىل مجيع أجزاء العامل، كل أولئك معناه أكثر 

تؤثر يف التفكري، واإلحساس، من التوسع يف االتصال، واإلسراع به، فهذه حتوالت يف السلوك اإلنساين جيب أن 

.13ص. 2003مصر، -القاهرة. سان، عامل الكتبمتام ح: تر1
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والدوافع، كما تؤثر كذلك يف التصرف العلين، وهي أكثر بكثري من ثورة لغوية، إذ هي جزء من تغريات شاملة يف 
1احلياة االجتماعية لإلنسان ال نستطيع حىت اآلن إال إدراك بداياا فحسب

كاالت داخل اتمعات، خصوصا ما يتعلق فقوة االتصال هذه عن طريق اللغة قد شكلت عدة إش
باكتساب اللغة األم أوال ألا لغة اتمع الذي يتفاعل فيه األفراد، واكتساب لغة ثانية أو ثالثة ألا وسيلة التواصل مع 

راكب اآلخر، وفهم حضارته، فللغة أمهية كبرية يف حياة اإلنسان، إذ هي عبارة عن نظام من القواعد واألصوات اليت تت
لتشكل كالما مفهوما، كما أا عرفية ساهم اإلنسان يف وضع الكلمات وربطها مبفاهيم وتصورات، حيث جعل 
العالقة بني الدال ومدلوله واملرجع اعتباطية، وهي عبارة عن رموز شفهية وكتابية، وذات شفرة اجتماعية، مهما حاول 

العامة دون التعرف على رموزها وشفراا االجتماعية فلن يكون متعلم أجنيب تعلم لغة أخرى بتعلم قواعدها ومفاهيمها
تعلمه كامال ألا خاصة بأفراد ذلك اتمع الذين تعارفوا عليها، وهم أيضا مسؤولون عن تطورها ومنوها، فال ميكن 

دت، وهذا يدفعنا إىل للغة هلا أصالتها وحضارا، وخمزوا التارخيي واملعريف، أن تقف عند حد معني، وإال انقرضت وبا
يف جمرى حديثه عن أمهية  التعبري عما بالنفس والتأثري على البيئة من " سرجيو سبيين"تعداد وظائفها، إذ كما يقول 

فإن الشخص يكون وسط شبكة مزدوجة التأثريات اليت تصل إلينا Cassirerوكما يؤكد كسرييه «: خالل الكلمة
ذلك جمال مزدوج من االستيعاب والتعبري، واإلنسان ليس فقط يف وسط طريف وتنطلق منها يف نفس الوقت وينتج عن

حيول تأثري البيئة إىل تأثري على " العمليات"و" العالقات"هذه العالقة ولكنه عامل تغيري حيث إنه من خالل نظام من 
2»البيئة

ريق إتقانه لفن الكالم بتغيري جمرى فاإلنسان يف نظره إذا ليس جمرد مرسل ومتلق بل هو أيضا يقوم عن ط
األحاديث، أو االبتكار حبيث يكون هو اآلخر فاعال من خالل تأثريه على احمليطني به، ونظرا ألمهية اللغة يف حياة 
اإلنسان فقد تنوعت واختلفت وظائفها من باحث آلخر، إال أن هناك جمموع وظائف اتفق حوهلا، من بينها الوظيفة 

بار اللغة أداة التعبري عن األفكار والعواطف، وعن طريقها يقوم العقل مبختلف الوظائف؛ إذ كما هو االجتماعية باعت
معروف فقد تعددت النظريات القائلة بعالقة الفكر باللغة إذ ال تفكري من غري لغة، هلذا تصنف اللغات حسب قدرا 

إن الكثري من الكتاب املعاصرين مثل جاكبسون «ردات على التعبري عن األفكار واليت ال تظهر إال من خالل غزارة املف
يصرون على إبراز األمهية اليت تتميز ا لغة الكالم يف جمال االتصال، فهي تتيح توجيه وتعديل سلوك أقراننا، وتساعد 

الفصل يف األسرة أو يف(على االستعالم وإثراء التجارب الشخصية مع جتارب اآلخرين، وعلى تنظيم األفعال اجلماعية 
3»وبني جمموعة من األصدقاء واألقارب، كما تتيح أيضا التعليق على التطورات وتقييم النتائج) أو القسم املدرسي

.16-15ص،متام حسان: رت،اللغة يف اتمع: م لويس.م1
،1991،مصـر -القـاهرة ،دار الفكر العريب،فوزي حممد عبد احلميد عيسى وعبد الفتاح حسن عبد الفتاح: تر،التربية اللغوية للطفل: سرجيو سبيين2
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وهلا وظيفة ثقافية أيضا إذ هي سجل األمة التارخيي واحلضاري واملعريف، فكيف ندرك تراث أمتنا إن مل نطلع 
ونات أن تصل إلينا إن مل يكن عن طريق اللغة الشفوية والكتابية خصوصا؟ على مدونات األجداد؟ وكيف هلذه املد

مرآة تعكس القدرات العقلية والفكرية ملا توصلت إليه أمة من األمم، فهي عنوان احلضارة يف أي عصر من «فاللغة إذا 
ت، ووسيلة تكيف الفرد العصور، ووسيلة التعليم وحتصيل الثقافات واألساس الذي يقوم عليه كسب املعارف واملهارا

1»مبا يتناسب مع قيمه وعادات جمتمعه

ووظيفة نفسية تساعد اإلنسان على التنفيس عن مشاعره وأحاسيسه نتيجة الضغوطات النفسية اليت تواجهه، 
اليت نسميها " غري املرئية"وعن طريق لغة الكالم تصبح احلقائق «فهو دائم احلاجة إىل أصدقاء يوجهونه، وخيففون عنه 

الضمري أو العقل الباطن مفهومة، ليس هذا فقط ولكن بطريقة أو بأخرى تصبح معروفة أيضا البؤرة الالشعورية، هذا ما 
ونظرا لوظيفتها التعبريية، تعترب الكلمة وسيلة تشخيصية يف املقام األول [...] نستنتجه من جلسات التحليل النفسي 

من خالل مضمون أحاديثه أو عن طريق أسلوبه ونربة صوته وصمته عن حيث إن الشخص يكشف عن نفسه سواء
كما تعترب الكتابة األدبية 2»املوضوعات اليت تتم مناقشتها وعن طريق وقفاته وتكراره لنفسه وأحيانا عن طريق تلعثمه

واإلقناع بإثارة الوجدان نوعا من أنواع التنفيس عن النفس، ومن أنواع هذه الوظيفة أيضا استخدام اللغة بقصد التأثري 
واألحاسيس يف نفس السامع، واللغة األدبية مبا حتمله من مجال التعبري واملفردات متس جانبا من جوانب النفس البشرية 
وهو اإلحساس باجلمال، وإن كان اجلمال مرتبطا بالعاطفة فإن اللغة ال تقتصر على هذا اجلانب بل تتعداه إىل اجلانب 

تزود الفرد بأدوات التفكري، كما أا وسيلة من وسائل توصيلها ، فهيإذ أن للغة وظيفة عقليةالعقلي واملنطقي،
تدعم وتقوي التفكري يف حني تستمد من هذا «لآلخرين، وتساعد على حتليل الصور الذهنية وتركيبها، فلغة الكالم 

األشياء واملواقف احمليطة، كما تساعد التفكري قوا واكتماهلا، فالكلمة كما هو معروف مفيدة لوصف األشخاص و
على استرجاع حقائق بعيدة يف الزمان واملكان، وعلى عرض التنبؤات باألحداث املستقبلية وتؤدي إىل توضيح املشاكل 
النظرية والواقعية إلجياد احللول هلا ولتحقيق واقعية القرارات املتخذة، والكلمة هي الوسيلة إلرسال واستقبال حصيلة 

أي لإلدراك التام للعناصر والتركيبات، حلدوث الكلمة " مناقشة احلديث"ري، وهي الوسيلة اليت ال تعوض لـ التفك
3»بلغة الكالم-من زوايا خمتلفة–وقيمتها وحدودها ووظائفها، كما تؤكد متاما العلوم اليت تم 

سان حتقيق هذا التقدم يف اكتساب اللغة؟ ما كيف استطاع اإلن: من كل ما سبق يتبادر إىل أذهاننا سؤال مهم
، وهل ساهم هذا النمو يف تطوير مدركات ؟هو النمو بداية؟ وهل ينفصل النمو اللغوي عن باقي مظاهر النمو اإلنساين

اإلنسان، وتغيري مسار اتمع؟

.15ص،2003، 1ط،اململكة العربية  السعودية-الرياض،مكتبة التوبة،طرائق تعليم اللغة العربية: يبحممد بن إبراهيم اخلط1
.20ص،التربية اللغوية للطفل: سرجيو سبيين2
.21ص،املرجع نفسه3
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ن الشباب، وال ندري إن كانت يتميز اإلنسان عن سائر الكائنات بطفولة طويلة، تبدأ من حلظة الوالدة إىل س
آثار الطفولة ختتفي منه كلية، فهناك آراء تقول أن ما مييز الكبار عن الصغار هو تكرارهم الدائم جلملة املهارات 

حيث أصبحت تشكل لديهم خربات مع مرور الوقت، فتعلم مهارة الكتابة مثال ناتج عن تكرارها، وتعلم تاوالسلوك
ناتج عن تعرف دائم عليهم وأخطاء كثرية صقلت فيما بعد، فالطفولة إذن ميكننا تعريفها أا التعامل مع اآلخرين أيضا

تلك الفترة املتسمة بنقص اخلربة، وهناك تعريفات عديدة ذهبت إىل أن مرحلة الطفولة تبدأ من امليالد إىل بداية  
ار، حيث يكلفوم مبا ال يتوافق مع املراهقة، وقدميا كان ينظر إىل األطفال على أم صورة مصغرة عن الكب

خصوصيات مرحلتهم، وبتقدم علم نفس الطفل وغريها من العلوم املهتمة مبجال الطفولة، أخذت  هذه النظرة تتغري، 
بل اعتربت مرحلة الطفولة من أهم مراحل اإلنسان، إذ على أساسها تبىن شخصيته وتتضح، وميكن احلكم عليها إن 

الفترة اليت يقضيها اإلنسان يف النمو والترقي حىت يبلغ الراشدين «: أا" حامد زهران"قد عرفها كانت سوية أو شاذة، و
ويعتمد على نفسه يف تدبري شؤونه وتأمني حاجاته اجلسدية والنفسية، ويعتمد فيها الصغار على ذويهم يف تأمني بقائهم 

، فهذه النظرة تعطينا توضيحا 1»امل يف آن واحدوتغذيتهم ومحاية هذا البقاء، فهي فترة قصور وضعف وتكوين وتك
عن فترة الطفولة، فرغم أن  الطفل ميتاز فيها بالضعف واالعتماد على الغري إال أا مرحلة طبيعية حيث يتم فيها تكوين 

الطفل يف تسميته لعجز " حممد لبيب النجيحي"وتكامل أعضائه العضلية والوظيفية والعقلية، وهذا ما ذهب إليه الباحث 
:الطبيعي باإلجيايب

ختتلف قدرة الطفل على احلياة عن قدرة غريه يف الدرجة والنوع، وهذا ما ميثل أساس التنشئة االجتماعية، ففي 
الصغر يكون الطفل حباجة كبرية للرعاية نظرا لعجزه الشديد، وعدم وجود أي قدرة كبرية لديه سوى القدرة على 

لكبار به لفترة طويلة فإنه يفقد بقاءه وقدرته على اكتساب الصفات اإلنسانية وال املص، وبدون استمرار عناية ا
يستطيع أن يتعدى مرحلة الفردية البيولوجية، وهذا العجز إجيايب إذ يؤكد عدم حتدد الطبيعة البيولوجية للفرد 

ة باستخدام التربية لبناء عاداته اإلنساين حتددا فطريا متاما مما ميكن الكبار من تشكيل شخصيته طبقا للثقافة السائد
وقيمه وأخالقه وأمناط سلوكه وهو يلعب دورا بارزا يف ذلك من خالل احتكاكه باآلخرين وتنمية وسائله يف تلبية 

2حاجاته واالستمتاع بالتعليم الناجم عن ذلك وما يتعلق به من ثواب وعقاب ورغبة مبزيد من التعلم

ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو «: النيب صلى اهللا عليه وسلموهذا القول يذكرنا حبديث
فتيحة "، وقد ذهبت الباحثة 3»ينصرانه، أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة يمة مجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء

مل «لة وأعطتها حقوقا مميزة إذ إىل األخذ برأي اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت اعترفت خبصوصية الطفو" كركوش

سيكولوجية طفل : فتيحة كركوش،55ص،1982، 4ط،مصر-القاهرة،عامل الكتب،-الطفولة واملراهقة–علم نفس النمو : حامد عبد السالم زهران1
.16ص ،2008، 1ط،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،-منو، مشكالت، مناهج وواقع–ما قبل املدرسة 

ملهـدي  عدنان إبراهيم أمحـد وحممـد ا  : نقال عن. 37ص،1978،لبنان-بريوت،دار النهضة العربية،األسس االجتماعية للتربية: حممد لبيب النجيحي2
.141ص،2001، 1ط،ليبيا-سبها،منشورات جامعة سبها،-األنساق االجتماعية التربوية–علم االجتماع التربوي : الشافعي

.456ص،1،1992ج،اجلزائر،موفم للنشر ودار اهلدى،صحيح البخاري: البخاري3
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أنه شخص : يعد ينظر إىل الطفل نظرة سلبية أو أنه صفحة بيضاء جمردة، إمنا طبعت الرؤية احلديثة هلذا الوليد باإلجيابية
له إمكانياته وطاقاته الكامنة، وله حاجاته اليت تتجاوز البيولوجية واليت يطالب ا، وله قدرات هائلة متكنه من املعرفة 

، وفترة الطفولة هذه هي بداية النمو اخلارجي لإلنسان، أما الداخلي فتبدأ كما ذهب إىل ذلك 1»واإلحساس والتعلق
معظم علماء النفس من النطفة، وهذا ما يدعى بالنمو، منو يشتمل خمتلف نواحي هذا اإلنسان، فما هو يا ترى؟ 

غريات اليت تطرأ على الكائنات احلية أو املؤسسات يأيت تعريف مصطلح النمو يف املعاجم على أنه جمموعة الت«
ظاهرة طبيعية لدى مجيع الكائنات احلية، وهو بصفة عامة كل «والنمو أيضا . 2»االجتماعية نتيجة النشاط اإلنساين

، وكلمة الزيادة تعين النضج والتطور وعدم الثبات يف3»ما يطرأ على هذه الكائنات احلية من تغري يف اجتاه الزيادة
.مرحلة واحدة، باختصار تعين الكرب

سلسلة متتابعة متماسكة من تغريات دف إىل غاية واحدة حمددة هي اكتمال النضج، ومدى «ويعرف بأنه 
استمراره وبدء احنداره، فالنمو ذا املعىن ال حيدث بطريقة عشوائية، بل يتطور بانتظام، خطوة سابقة تليها خطوة 

جيري بطريقة عشوائية، والنمو يكون كميا يف جانب، وكيفيا يف جانب آخر، ومها جيريان معا، أخرى، أي أنه ال 
4»فالطفل تنمو أعضاء جسمه وتنمو يف نفس الوقت وظائف هذه األعضاء

ونالحظ اتفاق أغلب الباحثني على اقتران النمو بالنضج والتطور والتغري احلاصل على جسم اإلنسان وفكره 
احليوية، وعلى تراتبية هذه العملية املعقدة، فهو ال حيدث فجأة بل حيتاج إىل وقت ونظام معينني واستمرارية ووظائفه

، وترى )تطور(تقرا بلفظة ) منو(عند اختيارها لفظة " فتيحة كركوش"حىت تظهر له صفات عامة، هلذا جند الباحثة 
النمو يقصد به «بينهما يف قوله أن " توما خوري"ما يفرق ك. أن هاتني اللفظتني غالبا ما تستخدمان للمعىن نفسه

وقد ينتج عن ذلك قدرة  ...) زيادة احلجم، التغري يف وزن األعضاء(التغريات الكمية يف أجزاء ووظائف الكائن احلي 
ضج، وهذا الطفل على التذكر أو التتابع املستمر املرتب من التغريات والتحوالت اليت تؤدي يف ايتها إىل هدف الن

وحول العالقة بني النضج والنمو تذهب 5»يعين االستمرار يف التتابع يف اجتاه واحد وهو اجتاه حنو األمام ال اخللف
:إىل تلخيصها يف النقاط التالية" مرمي سليم"الباحثة 

ن ذلك قد يف زيادة التحسن يف األداء، بل على العكس م) قبل اكتمال النضج(ال يسهم التعلم احلركي املبكر -1
.يؤدي إىل الفشل واليأس

.16ص،-اقعمنو، مشكالت، مناهج وو–سيكولوجية طفل ما قبل املدرسة : فتيحة كركوش1
. 41ص،2004، 1ط،لبنان-بريوت،دار النهضة العربية،علم النفس التربوي: مرمي سليم2
.7ص،1973، 1ط،اجلزائر،مديرية التكوين والتربية، املديرية الفرعية للتكوين،علم نفس الطفل واملراهق: حممد سالمة آدم وتوفيق حداد3
.12ص،1999،مصر،دار املعرفة اجلامعية،الشيخوخة-املراهقة-الطفولة–نفس النمو املدخل إىل علم: عباس حممود عوض4
منو، مشـكالت،  –سيكولوجية طفل ما قبل املدرسة : فتيحة كركوش: نقال عن. 60: ص،سيكولوجية النمو عند الطفل واملراهق: توما جورج خوري5

.18: ص، -مناهج وواقع
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.النضج وحده غري كاف حلدوث التعلم، إذ ال بد من حدوث املمارسة والتدريب-2

.قد تقل املدة الالزمة للتعلم كلما زاد نضج الشخص-3

ال يستطيع شخص اكتساب مهارة حركية معينة، واالستفادة من اخلربات واملعارف إال يف حالة الوصول إىل -4
حركية معينة يتطلب من الفرد درجة كافية من نضج العضالت مهارةناسب مع النضج، فتعلم مستوى معني يت

1ومرونة املفاصل وذلك للقدرة على أداء هذه احلركة بنجاح

وكما هو واضح فإن الباحثة يف معرض تفريقها بني كل من النضج والتعلم قد قصدت نضج اإلنسان احلركي، 
من النمو، إذ بدونه يبقى اإلنسان عاجزا عن تعلم أهم املهارات احلياتية، إال ما يتعلق وهذا ألمهية هذا اجلانب

باجلانب العقلي من تفكري وإدراك ووعي، فنضج اإلنسان العقلي ناتج عن تعلمه وتثقفه الدائم، أما احلركة فهي 
ا ركزت عليه الباحثة وهو جمال منو وهذا م... خاصة بتنقل الفرد وتعلمه أساليب الكتابة، والقفز، واملسك، وغريها

.الطفل

يبدأ «يبدأ النمو إذا بانقسام البويضة امللقحة على خليتني، وينتهي عند متام النضج التركييب والوظيفي، فالنمو 
حل اليت ، هذه املرا2»بنطفة مث علقة مث مضغة خملقة وغري خملقة مث طفال ومراهقا وشابا ورجال مث شيخا مث انتهاء احلياة

قَرارٍ مكنيٍ ثُم ذكرها الباحث رتبها مصداقا لقوله تعاىل ﴿ولَقَد خلَقْنا اِإلنسانَ من سالَلَة من طنيٍ ثُم جعلْناه نطْفَةً في
سونا الْعظَام لَحما ثُم أَنشأْناه خلْقًا آخر فَتبارك اللَّه خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاماً فَكَ

 ﴾نيقالالْخ  نس14-13- 12: سورة املؤمنون، اآليات(أَح.(

ونعين به منو الفرد يف احلجم والشكل والوزن والتكوين، نتيجة لنمو طوله وعرضه «منو تكويين : وللنمو مظهران
ومنو وظيفي 3»اعه، فالفرد ينمو ككل يف مظهره اخلارجي العام، وينمو داخليا تبعا لنمو أعضائه املختلفةوارتف

، وذا فإن النمو 4»ونعين به الوظائف اجلسمية والعقلية واالجتماعية لتساير تطور حياة الفرد واتساع نطاق بيئته«
.ية نفسية واجتماعيةمبظهريه يشتمل على عدة تغريات كيميائية طبيعية فزيولوج

كما له عدة أنواع تتمثل يف النمو النفسي، والنمو االجتماعي، والنمو العقلي واملعريف، والنمو اللغوي، والنمو 
اجلسدي، والنمو احلركي، وتتطور هذه األنواع وتتضح يف كل مرحلة من مراحل النمو، وسنحاول تبياا من خالل 

شيء من التفصيل، وننوه إىل أن مثل هذا التقسيم املرحلي للنمو جمرد تقسيم شكلي تقسيم مراحل النمو وذكرها ب

.49ص،ويعلم النفس الترب: مرمي سليم1
.13ص،الشيخوخة-املراهقة-الطفولة–املدخل إىل علم نفس النمو : عباس حممود عوض2
.13صاملرجع نفسه،3
.13ص،املرجع نفسه4
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دف االطالع على خصائص الطفل يف شيء من الدقة، إذ ال نستطيع أن نفصل كل مرحلة عن األخرى، ألن النمو 
، حبيث تكمل كل كما قلنا سابقا تدرجيي وتراتيب، وكلي يف نفس الوقت، إذ تظهر عوامل النمو مع بعضها البعض

فاعتمد «واحدة األخرى، كما اختذ العلماء خمتلف األساليب يف تقسيمهم هلذه املراحل كل حسب ختصصه وخلفيته 
علماء النفس تقسيم النمو حبسب األعمار الزمنية، بينما اعتمد علماء التربية تقسيم النمو حبسب املراحل الدراسية، 

فاعتمد بياجيه مثال تقسيم النمو حبسب مراحل . بعاد شخصية الفردوهناك تقسيمات أخرى اعتمدت على بعض أ
واعتمد كوهلربج . النمو املعريف واعتمد أريكسون على تقسيم النمو حبسب مراحل النمو الشخصي واالجتماعي

تلتقي على تقسيم مراحل النمو حبسب البعد األخالقي بغض النظر عن األسس واألبعاد املختلفة لتقسيمات النمو فإا 
1»مجيعها تقريبا يف األساس الزمين املخصص هلا

I -مراحل النمو اللغوي:

يتعرض الطفل يف خمتلف مراحل منوه إىل أشكال متعددة من النمو تساهم بشكل قريب أو بعيد يف 
إياه إىل تعلم اللغة والتواصل من يئته للكالم، وتتفاعل أشكال النمو هذه فيما بينها لتشكل طفال سليما معاىف، دافعة 

خالهلا مع اآلخرين، وقبل الوصول إىل هذه املرحلة ال بد من مروره على مراحل تراتبية تؤهله للقيام مبختلف وظائفه 
.اجلسمية والعقلية

:املرحلة اجلنينية-1

، هذه املعجزة )اإلنسان(الضعيف وتسمى أيضا مبرحلة ما قبل الوالدة، وفيها يتشكل املخلوق
الربانية العجيبة، واليت ال زالت تثري تساؤالت كثرية لدى العلماء، فكلما توصلوا إىل حل معضلة خاصة باإلنسان، 

وهذه املرحلة رغم قصرها، إال أا على . وجدوا أنفسهم أمام سر جديد حيتاج إىل املزيد من اجلهد والبحث العميقني
ألمهية، إذ على إثرها يتحدد مصري هذا املخلوق املقبل على احلياة، وفيها يتم بناء مجيع أجهزة اجلسم جانب كبري من ا

وتبدأ هذه املرحلة من بدء اإللقاح إىل الوالدة، ويعترب أبسط . ووظائفه املستعدة  للعمل مبجرد حدوث عملية الوالدة
اجلنني، والذي يفسد حياته بعد الوالدة ويعرضه إىل خلل عضوي أو نفسي تتعرض له األم ذا تأثري قوي وكبري على

قصور يف خمتلف نواحي النمو، قد ال تكون هذه املرحلة مهمة من ناحية النمو اللغوي إال أن هناك حبوثا حديثة رأت 
بطن أن مقدار فصاحة الطفل وسالمة أعضاء النطق لديه تتحدد يف هذه الفترة، بل ذهبوا إىل إمكانية تعلم  اجلنني يف

أمه، خصوصا يف الشهرين اخلامس والسادس، حيث تنمو درجة مساعه للعامل اخلارجي، وطبقت مثل هذه الدراسات 
التجريبية، فالحظوا أن الطفل بعد الوالدة ميكن دئته بنفس األشياء اليت ألف مساعها وهو يف الرحم، فإن تعود مساع 

ن فسينام ويرتاح لسماعه، وهذا املثال األخري خصوصا ساهم يف الغناء مل يسكته شيء سواه، وإن تعود مساع القرآ

.57ص،علم النفس التربوي: مرمي سليم: نقال عن. 1999،الكويت،جامعة الكويت،.املتعلم يف علم النفس التربوي: بدر العمر1
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الكرمي، إذ ذهبت بعض الدراسات إىل أن الطفل عند مساعه له بالقرآنتكثيف عدة حبوث ملعرفة مدى تأثر الطفل 
يف قلب العربية، فإذا ما بدأ يف النطق مل تكن له مشاكل كثريةةالفصاحيتعلم اللغة العربية، أو على األقل يتعلم 

الكلمات، أو نطقها من خمرجها الصحيح، وتبقى هذه األفكار حيز االفتراض حيث مل يتوصل بعد إىل إثباا بالدليل 
احملسوس، إال أن األكيد يف هذا أن الطفل يستطيع مساع أصوات األشخاص خالل هذه الفترة، مع تأثره حبالة األم 

عاليا فإن اجلنني يتأثر هو اآلخر مبشاعرها وينفر منه بعد الوالدة، النفسية، فإن أزعجها شخص ما، وأثر عليها انف
وحىت يبقوا األم بالقرب من –ويويل األطباء والنفسانيون أمهية بالغة لبداية التواصل هذه، وإميانا منهم بدورها، فإم «

احملضنة اليت يوضع ا، يلجأون إىل نقل صوا عرب جهاز اصطناعي متصل ب-طفلها يف حاالت الوالدة قبل األوان
، كما 1»ويستمر ذلك حىت موعد الوالدة الطبيعية، األمر الذي يربز تأثر الطفل بالنشاط اللفظي لألم يف مرحلة مبكرة

أن عوامل كثرية كالوراثة وهرمون النمو، والغذاء، والبيئة النفسية واالجتماعية وغريها تساهم يف تنمية ميول اجلنني 
ذ تنصح األم أثناء احلمل بالقراءة للجنني حىت يتعود على التعلم والدراسة، وتستمر األم يف هذه للتعلم والتثقف، إ

العادة بعد الوالدة لتعويد الرضيع يف أشهره األوىل متابعة القصص، وإثارة فضوله ملعرفة هاته اللغة اليت تتحدث ا 
.األم

:من الوالدة إىل السنتني: مرحلة الطفولة األوىل-2

ها قد خرج اجلنني أخريا إىل احلياة، ليبدأ منوا خمتلفا وسط عامل 
حقيقي يتعامل فيه مع أشخاص كثر، ويكون ذلك بداية عن طريق حواسه، حيتاج فيه الصغري أكثر إىل االستقرار 

ومتتد هذه املرحلة من الوالدة أو كما . باألمان، واحلب والعطفالنفسي، والعاطفي، فيحبذ األشخاص الذين ميدونه
ويتسارع فيها منو الرضيع بشكل ملفت للنظر، -حسب تقسيم معظم العلماء–إىل السنتني " فترة الرضاع"تسمى 

لكل ويكون هذا النمو يف خمتلف نواحيه اجلسمية والنفسية والعقلية، وسنحاول تتبع منوه مبختلف أشكاله، مفردين 
.الرئيسيوضوع املنوع من أنواع النمو حتت اسم معني، ومركزين خصوصا على النمو اللغوي الذي هو 

: النمو النفسي-أ

وهو حاجة الطفل إىل احلب والرعاية من قبل احمليطني به، وخصوصا أمه اليت ال زال متعلقا ا كما 
لة األم النفسية واالنفعالية، ويشعر الصغري باالهتمام من خالل تلبية رغباته كان يف فترة احلمل، بل إن تأثره كبري حبا

وحاجاته البيولوجية من طعام ونظافة، أو إحساسه الدائم باألمان من خالل االحتضان واملالمسة، والصوت اهلادئ 
دين يف هذه املرحلة يتحدد دور الوال«احلنون، حىت تشيع الثقة بينه وبني أفراد أسرته ليقبل أكثر على احلياة، فـ 

. بالفورية والثبات أي يف االستجابة بشكل عام ملؤشرات التوتر اليت تصدر عن الطفل وذلك دف إزالة هذا التوتر

.11ص،2003،اجلزائر،دار القصبة للنشر،اكتساب اللغة العربية عند الطفل اجلزائري: ارزرويتحفيظة ت1
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فقد  وجد أن الطفل الذي مل تكن أمه تستجيب حلاجاته بشكل فوري يف األشهر األوىل من حياته، مييل بعد ذلك 
1»تياج وأقل طاعة ألوامر أمه ونواهيها عندما يصبح أكرب سناإىل أن يصبح سريع الغضب وااله

فاالحتكاك اليومي بني األم والطفل ينشئ نسيجا من الوعي لدى هذا األخري مما يترك آثارا إجيابية على شخصـيته  
. لتـه فيما بعد، ويكون ذلك خصوصا يف األسابيع األوىل من حياته، فتوازن اإلنسان البالغ يتحدد من خـالل طفو 

إن.خالقامبدعاشابايصبحأنيصعب،تلفةخلماوقواهشخصيته،لتنميةالالزمةالفرصلهتتوفرالالذيفالطفل«
،حالتفـت منالفرددالكامنة عنوالقابلياتالطاقاتاليت متكنالظروفيئةهوتربويةعمليةلكلاألساسياهلدف

املاضيةالعقودشهدتلذاومنوه،الفردتكونيفاألوىلالسنواتيةأمهعلىوالتربيةالنفسعلماءوجيمع.والتحقق
.2»األم بطفلهاوعالقةاألمومةسلوكتتناولاليتوالبحوثالدراساتيفمطرداتزايدا

كما أن العمليات النفسية منشؤها العقل، والذكاء الفطري الـذي  فاجلانب النفسي للطفل مرتبط أوال بأمه، 
لطفل أثناء والدته، فالتمييز بني احلزن والفرح، والتمييز فيما بعد بني خمتلف االنفعاالت وتعابري الوجه حيتاج يزود به ا

العمليات النفسية اليت مير ا الكائن احلي، سواء كان الطفل أو الراشد، ليست «إىل قدرات عقلية حىت يدركها ولكن 
أن تتـذكره  ) أنـت اآلن مـدفوع  (فتريد ) حتس(قد تسمع شيئا ألنك. فقط) أي ذكائه(وقفا على قدراته العقلية 

فستضطر إىل الرجوع إىل منبع املعلومة لتكرر . ولكنك تنساه بعد ساعة لتصاب باإلحباط) مستخدما جهازك العصيب(
يف كل هـذه األثنـاء أنـت    . حماولة التعلم ولكنك جتده قد انصرف لتفشل أخريا يف استعادة ما أردت استرجاعه

، لكي تصل بسلوكك اهلادف إىل حقيقة أردا، وسنسمي )شخصيتك(نفسية ) عقلك(دمت جتهيزات عصبية استخ
3»العمليات النفسية: ما مررت به اآلن

:منو اإلدراك-ب

يكون الطفل عند والدته مزودا مبختلف االستراتيجيات واألساليب الفطرية للتفتيش عن املعرفة 
يف حميطه، إذ يتعرف عن طريق حواسه على املظاهر احلسية بصرية كانت أو مسعية أو مشية أوملسية أو واالكتشاف 

ذوقية، فيبدأ شيئا فشيئا التعرف على األصوات والروائح، وأول ما مييزه هو صوت أمه ورائحتها، حيث مييزها من 
إىل أن يبلغ بداية الشهر السادس حىت يتمكن دون النساء مجيعا، لكنه ال يستطيع متييز صوت أبيه من دون الرجال، 

ويرتبط اإلدراك ارتباطا وثيقا بالعمليات النفسية اليت ذكرناها آنفا بل هو جزء ال . من الربط بني الصوت والشخص
.احلس واإلدراك والتعلم والدافعية: يف أربع عمليات أساسية وهي" ألفت حقي"يتجزأ منها، وقد صنفتها الباحثة 

.65ص،علم النفس التربوي: مرمي سليم1
.13ص،1992،الكويت،عامل املعرفة،-منو العالقة بني الطفل واألم–األمومة : فايز قنطار2
.29-28ص،1996،مصر،مركز اإلسكندرية للكتاب،)لةعلم نفس الطفو(سيكولوجية الطفل : ألفت حقي3
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أما احلس فيتمثل يف احلواس اخلمس وهي املسؤولة عن نقل املعلومات عن العامل اخلارجي للدماغ، واستقبال ف
األوىل هي التوصل إىل . اإلحساس بالشيء أو بالتغري احلادث له يعين االعتماد على عمليتني«خمتلف املثريات، فـ 

اإلبصار والسمع والشم : واحلواس املعروفة مخس[...] ء والثانية هي التفريق بني األشيا[...] وجوده أو عدم وجوده 
إذ تقصد بالعملية األوىل اليت ذكرا أن الصغري عند والدته ال يستطيع إدراك األشياء إال من خالل 1»واملذاق واللمس

وإن مل حواسه فإن اختفت من أمامه انقطع وجودها بالنسبة إليه؛ أي أنه ال يدرك أا باقية وموجودة حقيقة حىت
العمليات اليت يقوم ا الفرد «يرها أو يلمسها، وهذه العملية حتدث على مستوى اإلدراك، ويعرف أنه عبارة عن 

فإذا أنت . عندما حيس حىت ينظم املتجمع لديه من إحساسات يف صيغة كلية هلا معناها اخلاص ا، وهلا صلتها بغريها
رك فإنك ستعرف أنه مستدير، ولو أنك يف احلقيقة ستراه رأيت طبقا موضوعا على املنضدة يف مستوى نظ

، مث التعلم الذي يعترب ركيزة التدرب والتعرف على املهارات والسلوكات وغريها، وأخريا الدافعية، أو 2»...بيضاويا
لذلك فالدافع يف املثري من جوع أو أمل أو توتر، واليت تدفع الفرد إىل التخلص منها، وإجياد األسباب والوسائل املناسبة 

وهذا حتليل بسيط لكيفية تكون املدركات لدى اإلنسان، أما بالنسبة للطفل فإنه يف . احلقيقة ما هو إال ختفيف للدافع
هذه املرحلة يستطيع التمييز بني األصوات كما قلنا، وبني مالمح الوجه، وبعد أشهر قليلة يستطيع متييز تعابري الوجه 

...من غضب وحزن وفرح

:منو الشخصية والنمو االجتماعي-ج

حيدث النمو االجتماعي حبسب تقبل احمليطني هلذا الطفل فإن توفر لديه جو 
من الرعاية واحلنان والتقبل من طرف اآلخرين كعضو جديد حمبب بينهم، تقبل هو اآلخر الناس وألفهم، وأقبل على 

واثقة وسوية، لدرجة استمتاعه معهم، مما يسهل عليه إقامة العالقات، كما أن منظر الطفل من نظافة احلياة بشخصية 
ويقع الطفل يف أول سنتني ضمن ما أمساه إريك أريكسون مبرحلة «وحسن مظهر يساعد على إقبال الناس عليه، 

من هنا ينبغي أن خيرب . قي أو قلقويرى أريكسون أن كل مرحلة هي صراع حقي" [...] الثقة مقابل الشك والريبة"
: وهو يقول. األطفال الثقة وعدم الثقة، ألنه لو منيت لديهم الثقة فقط ميكن أن يكونوا سذجا من السهل خداعهم

والصراع بني الثقة . 3»"من عدم الثقة حىت يتعلم الثقة بوضوحقدرا معقوالمن الواضح أن الطفل يف حاجة ألن خيرب "
ينشأ وينمو خصوصا يف السنتني األوليتني من حياة الطفل، كما أن -ذهب إىل ذلك الباحث ذاتهكما - وعدم الثقة 

حالة الطفل الصحية هلا تأثري كبري يف سعادته، إذ تزيد انفعاالت الطفل العليل، وخيتل استقراره العاطفي، وعندما يبلغ 
القيم االجتماعية، كالعطف على اآلخرين وعدم الطفل السنة الثانية من عمره ميكن لآلخرين تنمية بعض العواطف و

ويتحدد منو الطفل االجتماعي من خالل منو شخصيته، وتعرف . إيذائهم، وإلقاء التحية، والوداع، واالعتذار وغريها

.31: ص،)علم نفس الطفولة(سيكولوجية الطفل : ألفت حقي1
.35ص،املرجع نفسه2
.67ص،علم النفس التربوي: مرمي سليم3

Université Sétif2



التكون اللغوي لطفل ما قبل املدرسةمـدخـــل                                      

وتبدأ شخصية الطفل بالظهور عند تكوينه . 1»مجلة أفكار الفرد وعواطفه وأفعاله ذات العالقة باتمع«الشخصية أا 
ساليب املعتادة لالنتماء إىل اجلماعة، تظهر يف سلوكهم التعبريي العاكس لنمو شخصيتهم، وضروب السلوك األ

الصراخ أو البكاء، والتحديق، واالبتسام، واملناغاة، والتقليد، فصرخات األطفال الرضع هي : املوجه مخسة، وهي
كاء هو الطريقة الرئيسية اليت يؤشرون ا على التأثري األول الذي يقومون به يف حميطهم، يكون الصراخ أو الب

، بل هي الطريقة املثلى اليت ال يعرفون غريها بديال، وتستمر طوال األشهر العديدة األوىل من احلياة، وهناك 2حاجام
من اعترب الصراخ وسيلة أوىل للتواصل اللغوي والذي سيصبح خربة فيما بعد عند الرضيع، ويسمى بالصراخ املوجه، 
حيث يوجهه الصغري كيفما أراد لطلب معونة، أو نداء األشخاص حىت يبقوا إىل جانبه، وبفضل الصراخ يتسع جهاز 

بواسطته أجهزة النطق لديهم من خالل إصدار خمتلف األصوات والتنغيمات، أما وميرنونالتنفس لدى األطفال 
لتمييز بني األشخاص، ولن يتعامل األطفال مع التحديق فهو خربة ثانية الكتساب معلومات عن العامل اخلارجي ول

أما . الكبار بإقبال وفرح دائمني، بل سيكتشفون فيما بعد أن إشاحة نظرهم عنهم تعين عدم رغبتهم يف التحديق فيهم
االبتسام فقد اعتاد األطفال منذ الوالدة عليه، إال أم ال يرون بوضوح الشخص الذي حيدثهم ويضحك معهم عكس 

يف ثالثة مراحل متميزة «أن االبتسام ينمو " ديفيد الكايند"ذي يكون أسبق من البصر، ويرى الباحث السمع ال
ويشرح النوع , 3»االبتسام االنعكاسي، واالبتسام غري االنتقائي االجتماعي، واالبتسام االنتقائي االجتماعي: بوضوح

ية خاصة األصوات األنثوية، وهو سريع الزوال، مث تبدأ األول أنه ال يعدو تلقائيا استجابة لألصوات ذات الطبقة العال
ابتسامام بالدوام فترات أطول ابتداء من األسبوع الرابع أو السادس، وبدال من االبتسام استجابة لألصوات أو 
احلاالت الداخلية، يبتسمون استجابة للوجه املثري للمشاعر واملصحوب بالصوت اإلنساين، وابتداء من هذين 

باهلديل والقرقرة ردا على األصوات، وتصبح األصوات اليت يصدرون أصواتا أشبه) الرابع والسادس(وعني األسب
، وهي الطريق إىل -وتعترب الضرب الثالث من ضروب السلوك املوجه-يصدروا مستمرة ذاتيا، مما تقود إىل املناغاة 

تقليد يف تطوير سلوك األطفال االجتماعي واللغوي اللغة إذ تتطور لتشمل احلروف الصوتية الساكنة، كما يساهم ال
وال مير السلوك «دون االهتمام بفهمهم لألصوات اليت يصدروا، املهم هو استجابة اآلخرين إليها بالسرور والرضا 

يع املقلد مبرحلة غري انتقائية كاالبتسام بل يكون موجها منذ البداية حنو أناس منتقني مألوفني قد أمنى الطفل الرض
إن التفاعل ازي للطرفني بالتبادل الذي يصاحب السلوك املقلد يقوي عادة ضروب التعلق . إزاءهم تعلقا خاصا

هذه هي ضروب السلوك املؤشر اليت تساعد الطفل على االتصال اجتماعيا باحمليطني به، وتساعده يف الوقت . 4»هذه
.واع االتصال البدائي بالعامل اخلارجيذاته على تنمية شخصيته وإبرازها، وعلى التعرف على أن

منشـورات وزارة  ،نـاظم الطحـان  : تر،ملدرسة االبتدائيةمنو الطفل من مرحلة ما قبل الوالدة إىل اية مرحلة ما قبل ا: ديفيد الكايند وإيفرينغ ب واينر1
.193ص،1،1996ج،سوريا-دمشق. الثقافة

.194ص،املرجع نفسه: ينظر2
.198صاملرجع نفسه،3
.201ص،املرجع نفسه4
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:النمو احلركي-د

تكون حركات الطفل بعد الوالدة عشوائية وليس هلا معىن حمددا هلا، فباإلضافة إىل حركات العني 
افه يف كل اجتاه واليت تساعده على التحديق وإن كان ال يرى فعليا ما حييط به، جنده حيرك أصابعه وبعض أطر

الصغرية، وهذا نتيجة عدم نضج اجلهاز العصيب، كما أنه مزود مبختلف املنعكسات اليت تشبه اخلربات الفطرية، مثل 
منعكس املشي، فعندما نرفعه وجنعل قدميه تلتصقان بسطح الطاولة فإنه ميد أطرافه ويسحبها كأنه ميشي، وغريها من 

ه احلركي عن بقية أنواع النمو بل تساعده احلركة واالنتقال املنعكسات كاخلوف والقبض واملص، وال ينفصل منو
...على اكتشاف عامله، وتعزيز خرباته وتطويرها، إىل درجة متكنه من املشي، والقفز، وركوب الدراجة، وشد الكأس

:النمو اجلسدي- ه

ه، وال يستطيع الطفل عند والدته تقوم العوامل الوراثية والبيئية كالغذاء بتحديد طول الطفل وصحت
جعل رقبته بشكل مستقيم حىت اية السنة األوىل، حيث يتم منو العمود الفقري الذي يساعده على محل رأسه، وتقع 
املسؤولية على األم يف مراقبة صحة ولدها ووزنه وطوله بانتظام، وفحص بقية األطراف واألعضاء حىت تتأكد من 

وبني الستة أشهر والسنة يعيش الطفل فترة مضطربة ويف الوقت عينه غنية «إىل النوم الطويل، سالمة منوها، كما حيتاج
بالتغريات، فهو يسيطر بصورة أفضل على حركاته وينوع ألعابه ويؤدي االختالف يف شهية األطفال إىل االختالف يف 

.ميةإضافة إىل منو أسنانه وما ينتج عنها من اضطرابات نفسية وجس. 1»أجسامهم

:النمو العقلي واملعريف-و

يترافق كل من النمو احلركي واملعريف، إذ إن حتريك الطفل ألعضائه يؤدي به إىل استعماهلا 
دف االكتشاف وإضافة اخلربات املتنوعة، وتنمو لديه بذلك القدرة على التعامل مع بيئته، كما حتدث تغيريات 

اسم مرحلة " بياجيه"وى اجلهاز العصيب خالل هاتني السنتني األوليتني، وهذه املرحلة أطلق عليها سريعة على مست
احلركي، حيث تبدأ بظهور القدرات املوروثة، مث متابعة األشياء من خالل النظر وانتقاهلا من عادات - الذكاء احلسي

يديه لكنها تغيب عن الوجود عنده مبجرد غياا عن أولية إىل أفعال منعكسة، وربط األشياء املوجودة املرئية وحركة 
ناظريه، مث يبدأ يف التفتيش عن األشياء املخبأة، مث اكتشافه لقيمة األشياء، كل هذا حيدث تدرجييا وتطوريا خالل 

.بضعة أشهر

.74ص،علم النفس التربوي: مرمي سليم1
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:النمو اللغوي-ز

واخلربات املرافقة للطفل، فتستعمل وهو أهم منو على اإلطالق، إذ جتتمع فيه مجيع أنواع النمو
خربات النمو االجتماعي مع املعريف واحلركي واجلسدي، حىت يستطيع الطفل شيئا فشيئا اكتشاف لغته والتعامل معها 

لغة بنائية تركيبية صوتية تتمثل يف األصوات : عن طريق احلس أوال مث عن طريق العقل، واللغة كما نعرف نوعان
ويذهب .ولغة وظيفية وهي اليت تؤدي وظيفة معينة يف االتصال بالبيئة اخلارجيةحلاملة للمعاين، جلمل والكلمات اوا

يستخدم الكالم ذو املعىن . بني التلفظ أو اللغو وبني التعبري أو الكالم«أحد الباحثني إىل توضيح وجود اختالف 
جمرد انعكاس لإلثارة العامة كذلك يتطلب لتحقيق أهداف معينة أو لتوصيل أفكار خاصة أما التلفظ أو اللغو فهو

1»الكالم التعرض ألناس يتكلمون لغة بينما ال يتطلب اللغو ذلك

فاللغو الذي حيدثه الطفل الرضيع ما هو إال تدريب للجهاز الصويت الستقبال اللغة، وال يعترب كالما له دالالت 
.معينة قد يفهمها البعض، ولكنه أصوات فطرية

الطفل الذي يتوغل يف اتمع يزداد دور اللغة عنده، وتزداد خرباته، إذ إن اتصاله بالناس واألشياء وتفاعله إن 
معهم، ميده حبصيلة معرفية وخربات عملية مباشرة، تساعده على فهم املعاين دون إدراكه لأللفاظ اليت يسمعها من 

، لكن قصور جهاز الطفل النطقي مينعه ات يف املناطق الالشعوريةختزين املفردالكبار، وهذه الفترة بالذات هي فترة 
من استعماهلا، هلذا نراه يستجيب ألوامر وطلبات الكبار وتلبيتها وتنفيذها، مما يؤكد لدينا إدراكه للمعاين، ومبجرد 

فاجئهم ا بني احلني انطالقه يف الكالم يكتشف احمليطون به يف استغراب كم الكالم اهلائل واملفردات اجلديدة اليت ي
.واآلخر

ما يف السنوات الثالث يفاالرتقاء اللغوي لدى الطفل ال س«يعترب النشاط اللغوي أهم وسيلة للتواصل مع اآلخر 
األوىل من عمره له أمهية خاصة يف اكتساب الطفل عضويته يف اتمع الذي يعيش فيه، فاللغة تعينه يف تقدمي نفسه 

دراك وفهم اجتاهات اآلخرين حنوه عن طريق كالمهم عنه وإن كانت هناك عوامل أخرى غري اللغة لآلخرين، ويف إ
تلعب دورها يف حتديد عالقة الطفل باآلخرين مثل إحساس الطفل بالرضا، وحب اآلخرين له، ومدى عالقته وتوافقه، 

2»إال أن اكتساب اللغة يؤثر يف شخصية الطفل ويف منوه االجتماعي

بدأ مرحلة منو اللغة منذ صيحة امليالد الصادرة عند اندفاع اهلواء يف الرئتني ألول مرة يف حياته، مث تصبح وت
ذهب العامل الدامناركي أوتو يسربسن إىل أن هناك «األصوات والصراخ فيما بعد وسيلة للتعبري عن األمل والضيق، وقد 

مرحلة الصياح أو الصراخ، مرحلة الثرثرة : وهذه املراحل هيثالث مراحل متميزة تستغرق النمو اللغوي عند الطفل 

.55ص،منشأة املعارف باإلسكندرية،درسةالطفل يف مرحلة ما قبل امل: حممد عبد الظاهر الطيب وآخرون1
.185ص،2003،مصر،مركز اإلسكندرية للكتاب،-الطفولة واملراهقة–سيكولوجية النمو : خليل ميخائيل معوض2
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أو البأبأة، مرحلة الكالم أو التكلم، وهذه املرحلة األخرية تنقسم إىل فترتني األوىل ويطلق عليها يسربسن فترة اللغة 
ترة الثانية هي فترة الصغرية أي اللغة اخلاصة بالطفل وحيث يكون الطفل يف هذه الفترة متفردا من الوجهة اللغوية والف

1»اللغة املشتركة حيث يأخذ الطفل يف التأثر بلغة جمتمعه شيئا فشيئا

إذ يبدأ الطفل باكتشاف قدرته على نطق بعض األصوات وإن كانت يف بدايتها غري مفهومة، ويكون ذلك 
اتمع من بابه الواسع، وكما يرى تدريبا جلهازه النطقي، مث يكتشف أا وسيلته املثلى لالتصال مبن حوله، ليدخل 

جذور اللغة لتوجد عند الطفل منذ البداية، ولكنها توجد فردية، غري عرفية، وال اجتماعية، إذ «فإن " لويس. م.م"
وتعىن . تبدو يف صورة صيحات وضوضاء معربة فحسب وهي يف البداية ال ختاطب اآلخرين بأي شكل من األشكال

مية غري املشكلة فتشكلها يف صورة لغة، وحتدد وظائفها، لتكون وسيلة للمخالطة اجلماعة ذه األسس الكال
أي عملية الصبغ بالصبغة –ولكن كالم الطفل يف كل حلظة من حلظات هذه العملية اليت ال تنقطع . االجتماعية
2»يظل وثيق الصلة بنفس الطفل ومعربا عنها-االجتماعية

يقوم اآلخرون مبساعدة الطفل على صقل لغته وإبعادها عن أصواته املبهمة، وكلما مجاعية، /فاللغة ذا فردية
تقدم يف السن صار يطبع لغته بطابعه اخلاص، ويستعمل القاموس اللغوي الذي يناسبه ويصدر أصواتا ونغمات خاصة 

وضاء بداية لتقبله اللغة واإلقبال به، فمرحلة ما قبل النطق مهمة جدا لتعلم اللغة، إذ يعترب التقاؤه بعامل األصوات والض
عليها، ويعترب الصراخ والبكاء وتغري مالمح الوجه وسيلة من وسائل االتصال الصويت األويل مع اجلماعة وتسمى عادة 
باألصوات الوجدانية الطبيعية، أي أنه ال يصدرها دف ما أو بقصد التواصل وإمنا بقصد إشباع حاجاته اجلسمية 

أن حروف اللني «بعد املالحظات والتجارب حتديد نوع هذه األصوات فرأى " شترن"اول الباحث والنفسية، وقد ح
، ولكن تبقى هذه 3»مكررة تعرب عن السرور واحلزن، وإن امليم والنون تعربان عن كل ما له عالقة بالعامل اخلارجي

األغلبية جمرد أصوات مبهمة يصعب حتديد ما النتائج نسبية وتقريبية حتتاج إىل مزيد من االستقراء، ألا تبقى يف نظر
.يشبهها من أصوات اللغة

ينتقل الطفل بعدها إىل النداء أو اإلشارة وإصدار أصوات إرادية وهي نفسها أصوات النوع األول إال أنه 
ة اليت تثري الطفل يكتشف فائدا كوا جترب اآلخرين على تلبية رغباته، كما أن هناك بعض األصوات املرتفعة اخلارجي

، وحتدث خصوصا "العدوى الصوتية"وتدفعه إىل حماكاا بشكل آيل لكنها ال تشبه األصوات احملكية، وهذا ما يسمى 
عند استجابة بعض األطفال لبعضهم بالبكاء عند بكاء أحدهم، مث يدخل الطفل مرحلة اللعب حوايل الشهر اخلامس، 

، وكثريا ما جند منها أصواتا "اللعب اللفظي"عضاء النطق، ومسي هذا النوع ألاويكون هذا اللعب باألصوات مترين

-القـاهرة ،شر والتوزيـع دار غريب للطباعة والن،اللغة يف الثقافة واتمع مع تصور مبدئي ملشروع أطلس اللهجات االجتماعية يف مصر: حممود أبو زيد1
.73ص،2007، 1ط،مصر

.28صمتام حسان،: ، تراللغة يف اتمع:م لويس.م2
.150ص،2003، 4ط،مصر،ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل: علي عبد الواحد وايف3
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ما هي إال لعبة حركية حمبوبة «غريبة عن لغة الطفل األصلية، حيث أن هذه األصوات املتنوعة الصادرة من الطفل 
رية جدا على منو بالنسبة له حيث إا توجد أيضا عند الرضع الصم، ومن الواضح أن هذه اللعبة تساعد بصورة كب

اجلهازين الصويت والتنفسي، ويتحمس أداء هذه اللعبة بالتدريج عند األطفال الذين يسمعون والذين يتمتعون 
، لذلك جنده مولعا 1»باالستماع وبتعديل األصوات اليت يصدروا بينما ختتفي هذه اللعبة عند األطفال الصم بعد قليل

...تاتاتا-اباباب: بتكرار األصوات عدة مرات مثل

تبدأ مرحلة التقليد يف اية السنة األوىل وأوائل الثانية وتستمر حىت السنة السابعة، وفيها يقلد الطفل احمليطني به 
بداية من األسرة واألقارب، وغريه من األطفال عند دخوله الروضة أو املربني، وفيها يرتكب بعض األخطاء يف النطق، 

ي مثال صوتا قريبا منه يف املخرج، وحيرف أصوات الكلمة عن مواضعها، فيجعل الالحق فيحل حمل الصوت األصل
، أو تغيري كلمة )حتت= تت(منها سابقا، والسابق الحقا، أو أال ينطق جبميع أصوات الكلمة بل يكتفي بلفظ بعضها 

لسن واشتدت أعضاء نطقه صعبة وفق حروف جييد نطقها لكنه جيعلها على نفس الوزن واإليقاع، وكلما تقدم يف ا
.وقويت ذاكرته حسن نطقه وقلت أخطاؤه، مستعينا باحمليطني به

:من السنتني حىت ست سنوات: مرحلة الطفولة الثانية-3

تتميز هذه املرحلة بأا ترسي الدعائم الرئيسية اليت تقوم عليها 
ية وتساهم خربات الطفل يف سنواته اخلمس األوىل، بتدعيم الصحة النفسية اليت حيملها معه يف املراحل الشخص

الالحقة، وتتميز بالنمو اللغوي وباكتساب مهارات التعبري والتواصل، وبطاقة عالية من اخليال والتمركز حول الذات، 
ن خالل اختالطه بغريه فل على التأقلم يف اتمع معد اللعب من أهم ما يساعد الطيمع حب االكتشاف والتجريب، و

،وتنمية قدراته الفكرية واللغوية، واإلبداعية، وهو الوسيلة األساسية لتنمية حب االكتشاف، واخليالمن األطفال
حيث يتصور الكرسي حصانا، والعصا سيفا، وحياول خلق جو يشبه جو احلروب، أو تقليد ما يشاهده على التلفاز 

امج األطفال، وخيتلف لعب البنات عن لعب الذكور، ويتميز النمو اجلسدي يف هذه املرحلة بالزيادة يف الطول من بر
والوزن مبعدل أسرع من املرحلة السابقة، كما تظهر الفروق الفردية بني أبناء العمر الواحد، ويتعرض األطفال إىل 

منو العضالت الكبرية إال أن العضالت الصغرية اليت تسوس األسنان والعناية ا، ويصلون إىل مستوى مناسب يف
ويتأثر النمو اجلسمي باحلالة الصحية للطفل «تتحكم يف أصابع اليد تظل قاصرة يف منوها حىت ميكنهم الكتابة 

وبالغذاء، ذلك أن نظام التغذية ال يؤثر فقط يف منو العظام وأنسجة اجلسم، بل قد يؤثر يف حجم املخ ويف الذكاء يف 
2»كما يتأثر النمو اجلسمي أيضا باملرض واحلالة النفسية واملثريات الطارئة. أحيان كثرية

.40ص،التربية اللغوية للطفل: سرجيو سبيين1
.79ص،علم النفس التربوي: يممرمي سل2
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وهنا يبدأ الطفل بالتعرف على ذاته يف املرآة مما يدركها، وهذا دليل على وعيه بذاته، وتنمو صورة اجلسد وهي 
وعالقاته باآلخرين، وخرباته النفسية، وهذا ما الصورة العقلية اليت يكوا الفرد عن جسمه وهلا عالقة بشخصية الطفل

يسمى بنمو اإلدراك فيميز فيها بني جسمه وبني ما حييط به، ويضاف إليها صورته يف عيون اآلخرين إما بالتقبل 
ي واحلب أو باالستهزاء والنفور، مما يساعده على حتديد موقعه يف اتمع ودوره فيه، وبالنسبة لنموه احلركي، فإنه يالق

تطورا ملحوظا على مستوى األطراف وقوا، فنراه يصعد السالمل واضعا رجال واحدة على كل درجة، كما يستطيع 
ركوب الدراجة ذات ثالث عجالت، وقذف كرة كبرية بقدميه أو يديه، ويقفز ويقص باملقص، ويف اية هذه 

بل أو الدرج، والسري باتزان على خط مرسوم املرحلة يستطيع قيادة الدراجة بعجلتني، والقفز خالل اللعب على احل
على األرض، وربط شريط حذائه، كما تنمو معه القدرة على االتزان احلركي خالل محله ألواين مملوءة ماء مثال، 
وهذه األعمال إىل جانب تنميتها لقدراته احلركية واحلسية فإا تساهم على تنمية ذكائه وتعزيز ثقته بنفسه، وختتلف 

اإلناث عن الذكور إذ متتاز حركان بالرقة والرشاقة بينما تطبع حركات األوالد باخلشونة والغلظة ونوع حركات 
من اهلجوم، ويستحب يف هذه املرحلة اختيار ألعاب تنمي القدرات احلركية بدال من اليت حتتاج إىل تركيز ملدة طويلة 

ليت تتطلب منهم اجللوس طويال كالتلفاز وألعاب الفيديو ألم قد يتعرضون للملل والتعب، وإبعادهم عن الوسائل ا
ن مثل هذه الوسائل حترمه من صقل إ،والكمبيوتر وغريها، دف دفع إزعاجام عن األم أو احلد من حركام املوترة

مهاراته العضلية كما تضعف انتباهه وتركيزه وتعوده الكسل والسلوك العنيف، لذلك على الطفل أن ينمو حركيا
قدراتهوجسديا بشكل طبيعي يتناسب مع قدراته الفطرية والوراثية، ورغباته الوجدانية، مما يسهل عليه التركيز وتنمية 

احلركي والذكاء احملسوس وهي ما أمساها -ينتقل الطفل أثناء منوه العقلي واملعريف بني مرحلة الذكاء احلسي. العقلية
اليت تبدأ من السنة الثانية حىت السنة السابعة، أي حىت بداية فترة املدرسة " ائيةالعمليات ما قبل اإلجر"مرحلة " بياجيه"
ومع أن األطفال يف هذه املرحلة يكونون قادرين على استخدام الرموز إال أن معظم تفكريهم ال يزال يقوم على «

لني، يتفق معك أطفال سن املظاهر احملسوسة لألشياء، فإذا صببت كميتني متساويتني من احلليب يف كوبني متماث
اخلامسة والسادسة والسابعة أن الكوبني من احلليب حيتويان نفس الكمية من احلليب، أما إذا وضعت احلليب يف 
كوبني أحدمها طويل ورفيع والثاين عريض فإن أطفال السابعة من العمر فقط هم الذين سيكونون متأكدين أن كمية 

1»احلليب هي نفسها يف الكوبني

كما تنقسم هذه املرحلة قبل اإلجرائية إىل مرحلتني فرعيتني إذ ختتلف درجة التفكري فيها من بدايتها إىل ايتها 
إن أهم ما تتميز به اية هذه املرحلة قدرة الطفل : سنوات4إىل 2من : مرحلة الصور العقلية: تسمى املرحلة األوىل«

اسطة الصور، حيث يتمكن من إخراجها دون احلاجة إىل وجودها، فنجد أن الطفل على االحتفاظ الذهين باألشياء بو

،فلسـطني -غـزة ،دار الكتاب اجلامعي،زينب بسام كبة: تر،مراحل وخطوات تعلم األطفال من الوالدة حىت السنوات الدراسية األوىل: هويل وتريزا1
.62-61ص،2005
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، "بياجيه"، وهذا كالم 1»وذلك بفضل اكتساب الطفل للغة[...] يرسم الدائرة دون احلاجة إىل صورة الدائرة أمامه 
تقمصه شخصية من املعتمد على خيال الطفل و" اللعب التمثيلي"ويضيف أن من خصائص هذه املرحلة ما يسمى بـ 

أما املرحلة الثانية فتسمى بالتفكري «... الشخصيات اليت مرت يف حياته أو أثارت إعجابه واهتمامه كاملعلم والشرطي
يسيطر اإلدراك بواسطة احلواس على ذكاء هذه املرحلة، دون أن : سنوات7إىل 4ومتتد هذه املرحلة من : احلدسي

طة عمليات عقلية أو منطقية، والطفل يف هذه املرحلة يكثر من األسئلة لكل يستطيع تصحيح ما تدركه احلواس بواس
إذ يستطيع الطفل تصنيف األشياء املادية اليت يراها 2»ما يراه ويسمعه دون أن حياول أن يربط بني اإلجابات املختلفة

وشكلها معا، وهذا حسب لوا أو حجمها أو شكلها دون قدرته على تصنيفها حسب صفتني فيها أي حسب لوا 
أما منوه النفسي واالنفعايل فهو معرض للتناقض والتراوح بني اإلحساس . راجع إىل اعتماده على حواسه اعتمادا كليا

باألمان واخلوف، بني احلزن والفرح، ويكون يف كل هذه املشاعر يف أقصى درجات انفعاله، أي أنه يأخذ كل شيء 
نه حلب والديه، أو الغرية من أخيه الصغري، كما حياول فيها االستقالل خالل حبساسية شديدة، فنراه خياف من فقدا

، وقد يتصادم مع رغبات والديه يف حماولة ردعه فيتمرد، "ال"و" أنا"العامني الثاين والثالث، مما يدفعه إىل تكرار كلمة 
ه له، مما يدفعه إىل حماولة التعبري رغم معرفته خبطأ ما يفعله، أو يشعر باخلجل من تصرفاته مما يشككه يف حب والدي

عما خيتلجه عن طريق الصراخ أو الشجار، أو الرسم، وهذا األخري من أنسب الوسائل يف هذه املرحلة للتنفيس عن 
الطفل والتعبري عما يشعر به وال يفهمه، تبقى اللغة الوسيلة املثلى للتعبري عن حاجات الطفل ومشاعره، إذ مبجرد 

ثاين يتوفر لدى الطفل قاموس لغوي مناسب يصل حوايل مخسني كلمة، واليت تتضاعف لتصل ألفي كلمة انتهاء العام ال
يف السنة اخلامسة، كما يتطور لديه إدراك املعاين، وعلى األهل اإلجابة عن أسئلته وعدم التذمر منها، وتعديل أخطائه 

خالل قراءة اآلخرين له، فحاجاته النفسية للتعبري النطقية دون اهلزء منها، مع تشجيعه على حب القصص والقراءة من 
عما جيول يف خاطره، وحبه لالكتشاف الذي يدفعه إىل اإلكثار من األسئلة وحاجته لالتصال باآلخرين وطلب العون 

إن األسباب «منهم، ورغبته يف إبراز شخصيته واستقالله، كلها عوامل تساهم يف دفعه إىل تعلم اللغة بشكل سريع إذ 
جان "نفعالية الفعلية تؤدي إىل منو املفردات ليس فقط من حيث الكم ولكن من حيث الكيف أيضا، وكما يؤكد اال

حيث إا تفتقد املعىن الثابت واحملدد " إشارات"أكثر من كوا " رموز"فإنه يف البداية تقوم األلفاظ بدور " بياجيه
رور الوقت تكتسب الكلمات معىن ثابتا وعاما يطابق األشياء وبالتايل فإن داللتها االجتماعية تصبح ضعيفة، ومع م

وتفيد بصورة مالئمة يف االتصال باآلخرين، من عمر ) أي تصبح الكلمات هي العادل الشفهي للمفاهيم(واألفعال 
قدم الرابعة إىل السابعة تتطور املفاهيم التحتية حيث تكتسب مسة عامة، وتستقر هذه املفاهيم من خالل الفهم املت

3»لدرجات األشياء

.82ص،علم النفس التربوي: مرمي سليم1
.83ص،املرجع نفسه2
.50ص،ية اللغوية للطفلالترب: سرجيو سبيين3
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خصائص النمو اللغوي لطفل مرحلة ما قبل " رمضان مسعد بدوي"و" حممد متويل قنديل"وحيدد الباحثان 
:املدرسة جمملة يف النقاط التالية

.يتجه التعبري اللغوي لدى الطفل، يف هذه املرحلة، حنو الوضوح والدقة والفهم-1

.لطفلي مثل اجلمل الناقصة، واإلبدال واللثغة وغريهايتحسن نطق الطفل، وخيتفي الكالم ا-2

.يزداد فهم الطفل لكالم اآلخرين-3

.يستطيع الطفل اإلفصاح عن حاجاته وخرباته-4

.يقلد الطفل ومبهارة األساليب املرتبطة بالكالم كأساليب اإلخبار والنفي والتعجب والسؤال-5

.بيعية، واألشياء املألوفة كالساعة والقطارحياكي الطفل أصوات احليوانات، والطيور، والظواهر الط-6

.يعتمد الطفل يف لغته اعتمادا رئيسيا على الكلمة املسموعة ال املكتوبة-7

يف سن %88ومن أصوات اللغة نطقا صحيحا، %77من دراسات لغة الطفل، ذكر أن طفل الرابعة ينطق -8
ردات طفل الرابعة حوايل يف سن ست سنوات، ويبلغ حجم مف%89مخس سنوات، وتصل النسبة إىل 

.كلمة2500كلمة، وطفل السادسة حوايل 2000كلمة، وطفل اخلامسة حوايل 1450

وفيما يتعلق بالفروق بني الذكور واإلناث، أشارت بعض الدراسات إىل تفوق اإلناث على الذكور يف القدرة -9
1.املنطوقة، بينما أشارت دراسات أخرى إىل عدم وجود فروق دالة بينهما

إن النمو اللغوي كغريه من أنواع النمو األخرى حيتاج إىل وقت حىت يستطيع الطفل استيعاب املفردات وفهمها 
كإشارات دالة على معاين خفية حتددها الصور الذهنية مما يضطره إىل استعمال ذكائه وقدراته العقلية املختلفة، وما 

تمع الذي يعيش فيه الطفل، ألنه مقلد ماهر ملا يسمعه ويعيه، وقد النمو اللغوي إال صورة مصغرة من منو لغة ا
طرحت عدة أسئلة حول كيفية نطق الطفل لكلمات مل يسمعها من قبل، أو حىت قدرته على ترتيبها أو وصفها يف 

عقلية ، فالقدرة "األداء"و" القدرة"على هذه األسئلة من خالل مفهومه لثنائييت " تشومسكي"مقام معني؟ وقد أجاب 
وانطالقا من ارتباط اللغة «فطرية ختلق مع الطفل، وتتمثل يف اجلانب اإلبداعي من العقل البشري واللغة أبرز مظاهرها 

اإلنسانية بالعقل يرى تشومسكي أن اللغات اإلنسانية على اختالفها جتمعها خصائص عامة ترجع يف أصلها إىل العقل 
الفطرية اليت ميتلكها الطفل والبالغ على السواء، حبكم امتالكها هلذه اآللة وهذه اخلصائص العامة هي جزء من  امللكة

.34ص،2005، 1ط،األردن-عمان،دار الفكر،مهارات التواصل بني البيت واملدرسة: حممد متويل قنديل، ورمضان مسعد بدوي1
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الفريدة واملميزة لإلنسان وهي العقل، وتظهر آثار تلك اخلصائص العامة للغة عندما يتعرض الطفل عن طريق السماع 
ملكته الفطرية، ومن مث يستطيع لالستعمال اللغوي يف بيئته حيث يقدم له هذا السماع املادة اللغوية اليت يعمل فيها 

استعمال تراكيب معقدة وقواعد جمردة للتعبري عن أفكاره يف سهولة ويسر، إن اكتساب اللغة كما يقول 
، وتعترب امللكة الفطرية من األقوال 1»هو عبارة عن استخدام تفاصيل خمتلفة داخل بيئة فطرية ثابتة" تشومسكي"

الوقت، بعدما كانت اللغة عبارة عن استجابات ملثريات عضوية، فاعتربت اللغة اجلديدة اليت فاجأت العلماء يف ذلك
كاآللة املربجمة لتلبية حاجة مستعملها، أو إخباره مبا يريده مبجرد الضغط على زر، أو مثل استجابات احليوانات 

... «: امللكة يف قولهعن هذه" تشومسكي"االنعكاسية والشرطية، باعتمادها على الغريزة ال على العقل، ويتحدث 
A Language Acquisition Device" أداة اكتساب اللغة"كما ميكن للمرء أن ينظر إىل هذه امللكة على أا 

مع التجارب احلاضرة، فهي أداة لعرب التفاعأي مكون فطري من مكونات العقل اإلنساين يؤدي إىل إجياد لغة خاصة 
ومل يتعرض مثل هذا القول للنقد، إذ أن عامل 2»عرفة أي إىل معرفة لغة أخرىحتول التجربة إىل نظام مكتسب من امل

عقل اإلنسان يبقى غامضا بالنسبة للعلم، والبد من توفر قدرة فطرية وعاؤها العقل حىت يتمكن الطفل على صغر سنه 
.واستغالل قدرا اإلبداعيةمن استيعاب ميكانيزمات اللغة وأساليبها املتنوعة اليت حتتاج مع الوقت إىل تطويرها، 

واللغوية حىت يصقل ،واالجتماعية،والنفسية،ويستمر تعلم الطفل ألنواع السلوكات واملهارات احلركية
مواهبه، ويصل إىل االعتماد على نفسه يف أغلب أموره، خصوصا بعد خروجه من حضن والديه وأسرته إىل العامل  

بل فيه مناذج عدة من األشخاص كبارا وصغارا، حماوال إجياد مكانه املميز بينهم، قد تكون اخلارجي اآلخر الذي يقا
فترة الروضة من بني الفترات احلامسة يف تغيري سلوكاته وجمرى حياته، وقد تربز قدراته يف فترة املدرسة االبتدائية حيث 

فيها لتعطينا صورة مصغرة عن إنسان املستقبل يدخل عامل التعلم واالكتساب املنظم والرمسي، وتتطور مظاهر النمو
.وشخصيته

لكن البد مع كل هذا من توفر عوامل تساعد الطفل على اكتساب اللغة وصقلها، وتطويرها حيث ميكنه عن 
طريق هذه الوسائل تسريع إتقانه للغة، واستيعاب معانيها قبل دخوله املدرسة فما هي هذه الوسائل يا ترى؟

.89-88ص،1986،لبنان-بريوت،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،-دراسة يف ضوء علم اللغة النفسي–اللغة والطفل : حلمي خليل1
.53ص،1993، 1ط،مصر-القاهرة،دار الفكر العريب،حممد فتيح: تر،املعرفة اللغوية طبيعتها وأصوهلا واستخدامها: نوم تشومسكي2
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II -ل املساعدة على اكتساب الطفل اللغةالعوام:

أشرنا إىل بعض هذه الوسائل خالل حتدثنا عن أنواع النمو يف املراحل السابقة الذكر، لكننا سنحاول 
:تفصيلها حىت نبني أمهيتها

:األسرة-1

سرهم، فاألسر تعترب األسرة اخللية األساسية والرئيسة للمجتمع، إذ أن قيم األفراد تنشأ من أ
اليت حتفظ قيم اتمع، والدين، وتبذل جهدها إلشاعة جو من احلنان واالستقرار ألفرادها، تساهم بشكل كبري يف 
احملافظة على جمتمعها، والرقي به ودفعه إىل األمام، باختصار األسرة هي الصورة املصغرة للمجتمع، أما بالنسبة للطفل 

ليت يتفاعل معها، وعامل مهم وأساسي لتشكيل شخصيته، ومن خالهلا يتعرف الطفل فهي اجلماعة اإلنسانية األوىل ا
وتتكون األسرة اجلزائرية من الوالدين واألبناء، وقد تتسع لتشمل اجلدين . على نفسه، ويتمكن من تكوين ذاته

ة األبناء وسلطة األب واألعمام، لكنها يف عمومها رغم اختالف عدد أفرادها من واحدة ألخرى متتاز يف أغلبها بكثر
عليهم، وتعترب األم الفرد األساسي املؤثر فيها خصوصا مع أطفاهلا يف مراحل منوهم األوىل، بل تبدأ كما أشرنا إىل 
ذلك منذ فترة احلمل، وتستمر هذه العالقة بعد الوالدة، رغم أم يبدون غري مستوعبني ملخاطبات أمهام هلم، إال 

للكلمات امللقاة على مسامعهم، بل هم يستمتعون ا، خصوصا كالم أمهام كلما قمن بعمل أم يف احلقيقة واعون 
تكلموا مع األطفال بصوت مرتفع عن كل األشياء اليت تروا أو تفعلوا، «: يقول" إيراجوردن"هلم، هلذا جند 

الفائدة اليت حيصل عليها علموهم أن كل نشاط وكل شيء له مسمى، وإذا حاولتم أن تكلموهم بتمهل ووضوح فإن
فمثال عند إعادة ترتيب حجرة ما، اشرحوا له بوضوح كل ما تفعلونه وتأكدوا أن [...] الطفل ستكون أكثر نفعا 

، مث تبدأ عالقة الطفل بأمه تقل يف سن الثالثة والرابعة، ويقل تواصلها معه، ليجد أشخاصا 1»الطفل يهتم مبا تقولون
م ويشاركهم اللعب واألحاديث، اليت تبقى أولية ألم ال يضيفون إىل رصيده اللغوي إال آخرين من سنه يتفاعل معه

يف منو الطفل اللغوي إذ باستطاعة األسر تأثري كبريكما أن وضع األسرة االجتماعي واالقتصادي والثقايف له . القليل
ه باللغة، والراحة واالستقرار للتعلم، كما أن املثقفة واملترفة أو املتوسطة توفري خمتلف الوسائل واإلمكانيات لتزويد

األسر املثقفة تدفع أبناءها إىل التعلم، والتفوق وهناك أثر آخر يتمثل يف القدوة احلسنة، فالطفل مقلد لوالديه بالدرجة 
هذه النماذج األوىل ويعتربمها مثاله األعلى، فإن كان الوالدان مثقفان وحيبان املطالعة فيستأثر ال حمالة ما، وتبقى

عامة وغالبة، ألن هناك مناذج شاذة تظهر يف استطاعة ابن األسرة الفقرية أو األمية التعلم والتفوق رغم نقص 
.اإلمكانيات

.95ص،التربية اللغوية للطفل: سرجيو سبيين1
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وتساعد العواطف بني أفراد األسرة على اكتساب الطفل للغة، خصوصا إذا ما مت االهتمام به بدأب وتفان 
دور احلضانة واملالجئ تأخرهم اللغوي لعدم استعمال املريب لكل أشكال اللغة من ودوء تام، إذ لوحظ على أطفال 

كالم وحركات جسم وتعابري وجه، وعدم اهتمامه م، كذلك األمر مع األسر املفككة واليت ال حيترم كل واحد فيها 
.ألولية عن العامل اخلارجياآلخر خصوصا الوالدين اللذين يشكالن نقطة االهتمام األوىل من قبل الطفل، والصورة ا

:الوسائل الترفيهية-2

لطفل على اكتساب اللغة، كوا جتمع خاصيتني لةساعدالعوامل املتعد هذه الوسائل من أهم 
متميزتني، متعة اللعب، وفائدة العقل، وتساعد األهل على احلد من حركات الطفل املوترة، ويف نفس الوقت يضمنون 

:ليها يف األخري، نذكر أمههاالفائدة املتحصل ع

: احلكاية-أ

ونقصد ا القصة الشعبية، اليت حتتوي على الكثري من األساطري واخلرافات اليت متتع الطفل، كوا تدخله 
إىل عامل فسيح من الغرائب، والطفل يف مرحلة ما قبل الدراسة إىل ما بعدها مييل كثريا إىل تصور بعض األمور 

ية واليت تبدو ساذجة للكبار، فيفسر الظواهر اليت ال يعرفها مبثل ما فسر اإلنسان البدائي الظواهر الطبيعية اخليال
واجلنيات والساحرات احلامالت لعصي سحرية، كما باألشباحوالغيبية، فيؤمن بالغول ويتخيله وخياف منه، ويؤمن 

عبية يف األسر هم األجداد، لكنهم ال يكتفون باخلرافة، حيبذ قصص احليوانات املتكلمة، وأبرع ناسجي احلكايات الش
بل يروون هلم ماضيهم وما القوه من صعوبات وطرائف، مثلما حيكي لنا أجدادنا يف بيئتنا اجلزائرية عن الثورة وما 

ام األطفال عانوه خالهلا، كما ميتاز هذا النوع من احلكايات بالكالم املسجوع، واملفردات األصيلة مما يفتح اال أم
بالتعرف على كلمام األصيلة يف بيئام املختلفة، وقد يتعرفون من خالهلا على األمثال الشعبية واأللغاز املمتعة اليت 
تساعدهم على استعمال قدرام العقلية، وخربام البسيطة، وحماولتهم إجياد احللول، كنوع من التمرين العقلي 

.املمتع

:اللعب- ب

" جان بياجيه"رب اللعب من احلاجات النفسية والطبيعية الضرورية لنمو الطفل، بل كما ذهب إىل ذلك يعت
-كما أشرنا إىل ذلك سابقا–هو املؤشر الدال على وجود نشاط عقلي عند الطفل، وقد أطلق عليه يف هذه املرحلة 

واء افتراضية، كتخيله نفسه رجل إطفاء، أو أو التخيلي، الستعمال الطفل خياله يف ابتكار أج" اللعب الرمزي"اسم 
...مغامرا 
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األوضاع اللعبية هي بصورة عامة األوضاع اليت خيترب فيها الطفل للمرة األوىل «إىل أن " جريوم برونري"ويذهب 
إن يف اللعب عنصرا يشجع بوجه العموم النشاط التركييب وباألخص هذا النشاط التركييب ... منطوقات معقدة 

، ويقصد من كالمه هذا أن اللعب يتيح 1»لغوي باملعىن الصحيح الذي يتدخل يف صياغة العبارات األكثر تعقيداال
للطفل أجواء واسعة الختبار قدراته اللغوية يف تسمية أشياء متنوعة يكتشفها ألول مرة، أو مل تسنح له فرصة 

بري لوصف األشياء واملشاعر اليت يثريها لديه اللعب، استعماهلا من قبل، من خالل اختالطه بأقرانه أو حماولته التع
وكذا استخدامه لتراكيب حياول اصطناعها باستعمال املفردات املتوفرة لديه، ونضيف إىل اللعب تلك الوسائل 
التكنولوجية اليت تساعده على التعرف على مفردات األشياء ومعانيها، وتبتكر حسب كل مرحلة مناسبة، فبمجرد 

بضعة أزرار ينطق اسم احليوان أو البلد أو يسأل الطفل عن صورة هذا احليوان أو الشيء، فيضغط الطفل ضغطه على 
على الزر املناسب وتصحبها موسيقى مسلية، أو أضواء، أو يستمع إىل بعض األناشيد املبسطة واليت ميكنه حفظها 

املفردات والتسميات والصور، خصوصا بسهولة، مما ينمي لديه حب االكتشاف، ويساعد ذاكرته على حفظ خمتلف
.أثناء لعبه ذه اللعب) البصرية والسمعية واللمسية(أنه استخدم حواسه 

:التلفزيون-ج

مل مغر جدا للناس كبارا وصغارا، فما بالنا لو تعرض الطفل إىل مشاهدة براجمه املغرية اعامل التلفاز ع
، واخليال الفسيح الذي ال يستطيع حتقيقه، فتتحقق أحالمه املستحيلة بواسطته عن باأللوان واألصوات، واملوسيقى

طريق شخصيات حتبب إليه، إذ يعترب امتدادا حلياة اللعب وإطالقا لعنان اخليال، ويعترب أطفال ما قبل املدرسة من 
ن الثانية، إال أن هناك قنوات أوسع الشرائح اتمعية مشاهدة للتلفاز، وقد أمجع على أم يبدأون مشاهدته يف س

خصوصا الغربية منها قد خصصت لألطفال الرضع، فتجد بذلك األمهات راحتهن أكثر مبقابلة صغارهم للشاشة 
لتهدئتهم وتسليتهم حىت يناموا، وقد حاول املختصون تصميم برامج متنوعة ومفيدة لألطفال، إال أا تبقى نادرة يف 

الذي القى قبوال ورواجا واسعا وساهم يف تثقيف العديد من " افتح يا مسسم"القدمي وطننا العريب، إال الربنامج 
األطفال، لكنه اليوم لن جيد مكانه املناسب وسط الزخم اهلائل من الرسوم املتحركة احلديثة اليت صارت توجه 

العصرية، واليت حتتاج إىل األطفال إىل أمور أخرى، كالتكنولوجيا واخليال العلمي، واللعب اإللكترونية، واحلياة 
درك إجيابياا وسلبياا، إن اإلكثار من مشاهدة التلفاز تعود الطفل اخلمول والكسل الذي تدراسات معمقة حىت 

يؤدي به إىل زيادة االنفعال، فليس مضمون الربامج هو السبب بل املشاهدة املتواصلة تؤثر على خاليا الطفل 
ارسة نشاطات بدنية وذهنية لتوسيع مداركه، بل حتجزه يف عامل خيايل وافتراضي، مما الدماغية، وال تترك له فرصة مم

ال يشجعه على بناء عامله اخلاص الواقعي، كما أن مثل هذه الوسائل اليت تليب رغباته النفسية واالنفعالية بسرعة جتعله 
ائج السريعة دون تعلم الصرب واملثابرة متقاعسا عن أداء واجباته كما جيب، أي يصبح تفكريه منصبا على حتصيل النت

اكتساب : حفيظة تازرويت: نقال عن. 81ص،1986، 57دد الع،16الد ،لبنان-اليونسكو،اللعب والفكر والكالم يف جملة مستقبليات: جريوم برونري1
.20ص،اللغة العربية عند الطفل اجلزائري
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تعلم القراءة، –حيتاج األطفال إىل اكتساب مهارات االتصال األساسية «لتحقيق أهدافه مهما كانت بسيطة وعادية 
حىت يؤدوا وظائفهم كمخلوقات اجتماعية، غري أن التجربة التلفزيونية -والكتابة، والتعبري عن الذات مبرونة ووضوح

[...] مو اللفظي ألا ال تتطلب أي مشاركة لفظية من جانب الطفل، بل تتطلب االستقبال السليب وحده ال تعزز الن
إن حاجة األطفال الصغار إىل التنبه العقلي تتحقق بصورة أفضل وإىل أبعد حد حني ميكنهم تعلم األداء اليدوي، 

هذا الكالم مبالغا فيه أم ال إذ ختتلف جتارب ، وال ندري إن كان1»واللمس، والفعل، وليس جمرد املشاهدة السلبية
األشخاص من واحد إىل آخر، فيمكن للطفل تعلم لغة أجنبية من خالل التلفاز، وميكنه تنمية لغته األم من خالل 
تقليده للشخصيات التلفزيونية، إال أن األمر املتفق عليه هو ضرر اإلكثار من مشاهدته كما أنه ال يعترب الوسيلة املثلى

.والوحيدة املساعدة على اكتساب اللغة

:الكتاب-د

هو الرفيق املثايل لإلنسان، إذ يستطيع تلمسه واإلحساس به، ومشه، ورؤيته، ومساع صوته عند قراءته، 
ارخيه ومحله معه أينما ذهب، وفتحه وغلقه مىت أراد، كما أنه احلافظ األمني لثقافة األجيال املتالحقة، إضافة إىل ت

احلضاري والتارخيي وشهرته كوسيلة معرفية أوىل للكتابة والقراءة والتدوين، وحيب الطفل تصفح صور الكتاب بداية 
من الشهر الثامن عشر أو قبله، ويساعده األهل على تعريفه طريقة استعماله، وحتبيبه فيه، من خالل قراءم الدائمة 

وتكرب كأمهية اللعبة املفضلة عنده، وهو الوسيلة الوحيدة اليت مل تتعرض ملواضيع تناسب سنه، وقد تنمو أمهيته لديه
سيظل الكتاب «للنقد عرب العصور، ومل خيش منها إلفساد الطفل  أو اإلضرار مبعارفه، إال يف املواضيع املنتقاة له، و

اآلراء يف سبيل الرقي العلمي، حمتفظا مبكانته كأبرز الوسائل اليت يعتمد عليها يف اإلقناع وتوسيع املدارك وتشكيل 
، وتستمر مرافقة الكتاب للطفل على مدار حياته، وهي الوسيلة 2»واالزدهار احلضاري والتقدم االجتماعي املنشود

.اليت تكاد تكون الوحيدة يف مدارسنا، لتعريفه بلغته والتواصل معها وا

يد، واإلذاعة وغريها من الوسائل اليت تعترب أيضا من  وتتعدد الوسائل املساعدة للطفل، كالقصة واملسرح واألناش
النشاطات الالصفية، اليت تعتمد عليها بعض رياض األطفال واملدارس لزيادة إمكانيات الطفل اللغوية، وتشجيعه على 

.اإلبداع، حىت يتعلم وميارس لغته، ويتفاعل مع اآلخرين عن طريق هذه اللغة

.18-17ص،1999،الكويت،عامل املعرفة،عبد الفتاح الصبحي: تر،األطفال واإلدمان التلفزيوين: ماري وين1
: نقـال عـن  14ص،1996،كانون األول19إىل 16ملكة األردنية اهلامشية، من امل،ندوة أدب الطفل، منشورات االحتاد العام لألدباء والكتاب العرب2

.29ص، اكتساب اللغة العربية عند الطفل اجلزائري: حفيظة تازرويت
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:رياض األطفال-3

أصبح لرياض األطفال اليوم دور الريادة يف تعليم الطفل وإكسابه خمتلف املهارات والسلوكات 
والعادات والقيم، كمؤسسة تربوية وتعليمية مساعدة لألسرة، وترجع فكرا إىل بدايات خروج األم للعمل، حيث ال 

التعليمات الرئيسة لتنمية شخصيته ومعارفه، إال أا جتد الوقت الكايف لتعليم ابنها وتوفري اجلو املالئم له وتطبيق
صارت ضرورية لكل طفل، وإن كانت والدته ماكثة بالبيت، ألا حتتوي على متخصصني يف التربية احلديثة لتنشئة 
الطفل مبا يالئم التطور السائد يف هذا العصر، فتزودهم باخلربات الضرورية لنجاحهم يف املدرسة، وتدرم على 

هارات االجتماعية، كالتعاون والتفاوض، واملشاركة، وتكوين األصدقاء، وتساعده على إدراك مشاعر اآلخرين، امل
وجتعله أكثر ثقة بالكبار من خالل اهتمامهم به، كما تعوده على االستقاللية واالعتماد على نفسه خارج املرتل، 

للنشاط واإلثارة، وتطور لديه تقديره لذاته وثقته بنفسه، وحتسن لديه مهارات الكالم واإلصغاء، وتوفر اجلو املناسب 
مستوى النمو النفسي العقلي «فـ وحيس فيها باألمان عند انتمائه إىل اجلماعة، كما تسهل عليه االنتقال إىل املدرسة،

ض األطفال الذي وصل إليه، يف سن الثالث سنوات، يسمح له وبصفة عامة يف تقبل جتربة ريا" أي االنفعايل والعقلي"
حدا أدىن للتكيف معها، كما أا تكون ويف -بال شك–اجلديدة مبفهوم جديد، هو أن هذه التجربة اجلديدة تتطلب 

نفس الوقت، عنصرا ال غىن عنه إلمكانيات التطور يف حد ذاته، أي أن العالقة بني املقدرة على التكيف، كتعبري عن 
1»رياض األطفال، عالقة ديناميةمستوى النمو الذي وصل إليه الطفل، وجتربة

إال أا قد ال تالئم مجيع األطفال، لذلك ال ينبغي إجبارهم بعد جتارب عديدة فاشلة على الذهاب إليها مع 
حماولة اكتشاف ما يزعجهم، خاصة إذا استطاعت بعض األسر توفري خمتلف اإلمكانيات والوسائل املساعدة على تعلم 

اجلوانب النفسية واالنفعالية واملعرفية لطفلهم، وتوفريهم له جوا يشبه جو الروضة من خالل حماولة اللغة، مع وعيهم ب
مساعدته على تكوين أصدقاء عن طريق أبناء أصدقاء آبائهم، عند اجتماعام مع بعضهم البعض، أو عند التقاء 

رياض األطفال مبا يتالءم مع حاجيام يف األحفاد يف بيت األجداد، وهناك من املختصني من وضح أمناط التربية يف
:فيما يلي" مصطفى فهيم"مرحلتهم هذه، خلصها الباحث 

.الذي يتخذ من اللعب احلر والنشاط الذايت التلقائي أساسا للتعلم بقصد التنمية الشاملة لقدرات الطفل: النمط األول

.ملة مع التركيز على اجلوانب االجتماعية واملعرفيةهو اجتماعي معريف يعمل على حتقيق التنمية الشا: النمط الثاين

.حسي معريف، ويعتمد أساسا على تنمية احلواس لتحقيق النمو اإلدراكي: النمط الثالث

.77ص،1995،مصر-القاهرة،دار الفكر العريب،طارق األشرف: تر،سيكولوجية طفل الروضة: جربييل كالفي1
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1هو لغوي معريف، وأبرز مظاهره التركيز على تنمية لغة الطفل كأساس للنمو العقلي: النمط الرابع

ستوى الطفل املعريف، والعقلي، والتكويين، فاستغلوا بذلك طاقاته اهلائلة وكل هذه األمناط تناسب م
اليت يصرفها ويتمتع ا يف إطار توجيهي ميكنه من االستفادة منه يف املستقبل، وال بد من وضع منهج ميشي املريب عليه 

ربات املتعددة املتنوعة املتكاملة أن يتكون من قاعدة عريضة من اخل«وفق هذه األمناط املختلفة إذ جيب على هذا املنهج 
املتداخلة، ومن مث فال موضع لصياغته يف أسلوب من املواد أو القدرات، أو النظر إليه على أنه مستودع معلومات 
وحقائق، أو على أنه يوصل ملستوى معني من أي نوع يقوم على النشاط احلركي ويشيع استطالع الطفل، وينبع من 

، ويكون مصدره بيئة الطفل مبواقفها وعناصرها، ويتنوع بالتايل بتنوع البيئات، ويكون من داخله، وال يفرض عليه
.2»املرونة حبيث يواجه الفروق الفردية بني األطفال يف امليول واالهتمامات والقدرات

ر احلاصل على وتبقى رياض األطفال من احلاجات الضرورية يف العصر احلاضر إزاء الزخم املعريف والتطو
كل املستويات، لكن على مثل هذه الرياض أال تبالغ يف مسألة تعليم الطفل تعليما رمسيا، بل عليها إتاحة فرص أكرب 
للعب، وإعطاء دروس مبسطة على شكل ألعاب ترفيهية، مع األناشيد وقراءة القصص، والرواية عن طريق العرائس، 

احلركات، وبعض األسر تفضل توجيه أوالدها إىل املدارس القرآنية، واليت والقيام مبسرحيات يلقنوا للطفل مع بعض
مل حتظ بدراسات جادة تبني أثرها على الطفل من خمتلف نواحي منوه، كما ظهر يف بالدنا نوع من التعليم شبه 

.ية التحضرييةالنظامي الذي يالئم الطفل يف هذه املرحلة ويشبه منهجه منهج رياض األطفال، وهو ما يعرف بالترب

:املرحلة التحضريية-4

تعترب هذه املرحلة من أهم املراحل اليت مير عليها الطفل خاصة يف اجلزائر باعتبارها جتربة 
جديدة وفريدة من نوعها، وإن ظهرت بوادرها قبال، إال أا مل تفرض كما جاء بذلك النظام التعليمي اجلديد، إذ 

التعليم الرمسي، يتعلم لعام واحد قبل انتقاله إىل املدرسة  االبتدائية، وكما توضح تدخل الطفل ذو مخس سنوات ضمن 
بل أضحت «يف املنهاج فإن أهداف التربية التحضريية مل يعد ينظر إليها على أا مطلب اجتماعي وتعويضي فقط 

التربوية / ظهرته البحوث النفسيةنفسيا بالدرجة األوىل، يتماشى هذا التصور مع ما أ/باإلضافة إىل ذلك مطلبا تربويا
ففيها . من أن مرحلة النمو املمتدة ما بني الرابعة والسادسة من العمر مرحلة حرجة يف منو شخصية الطفل وتطورها

تنبين األسس األوىل للشخصية وتقوم، وفيها إمكانات كبرية للتعلم إذا استغلت استغالال فعاال وهادفا، وخاصة عن

.24-23ص،1994، 1ط،مصر-القاهرة،الدار املصرية اللبنانية،القراءةالطفل و: فهيم مصطفى: ينظر1
.26ص،املرجع نفسه2
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إا بعبارة . فالطفل يلعب ويف اآلن نفسه يتعلم وينمو. ملسيطر على حياة الطفل يف هذه املرحلةطريق نشاط اللعب ا
1»أخرى، مرحلة متثل نقطة البدء يف التكوين والتشكيل الثقايف واملعريف للطفل

فيه بأقرانه، إذ ال بد من يئة الطفل نفسيا واجتماعيا لترك حميط األسرة إىل حميط تعليمي وتثقيفي يلتقي
ويتعرف شيئا من النظام ويدخل يف جو يشبه جو املدرسة، وقد جاء هذا النظام  اجلديد ضمن املقاربة اجلديدة املسماة 

، اليت حتاول بناء تعلمات املتعلمني وفق كفاءات حياتية وتعلمية تستغل يف احلياة االجتماعية "املقاربة بالكفاءات"بـ 
د، وقد جاءت نتيجة للتطور االقتصادي الثقايف والعلمي احلاصل على مستوى البالد، والعامل والعملية املستقبلية للفر

أمجع، ومتاشيا مع املستجدات العصرية، واليت يكون فيها التعليم هو احلجر األساس لنهضة البالد، وتقدمها، وبناء 
:وفق دعائم أساسية، إذ أنهالفرد الواعي حباجات عصره وبالده، وقد انبىن منهاج التربية التحضريية 

.يهتم أكثر بالتربية اليت يتلقاها الطفل يف الفضاءات املختلفة-أ

.يبني األساليب والطرائق ونواحي النشاط اليت ميكن عن طريقها أن تتحقق هذه التربية- ب

.ايهدف إىل إكساب العادات واالجتاهات واملواقف اليت ستحدد سلوك األطفال والنشاطات اليت سيقومون -ج

2املربية حرية يف توجيه العمل وانتقاء الطرائق اليت تستخدمها واختيار املوضوعات اليت تتناوهلامينح-د

وكما نالحظ فقد انبىن املنهاج على احلرية يف العمل من طرف املربية، أو املعلم املشرف على تعليمهم، 
نهك، وإمنا روعي فيه اجلانب النفسي والنمو العقلي لطفل هذه واحلرية أيضا لألطفال بعدم إثقاهلم بربنامج نظامي م

احلركية واملعرفية، واحلسية، واالجتماعية : املرحلة، هادفا يف األخري إىل حتقيق نتائج مرضية على كل املستويات
:واللغوية، وسنذكر مالمح خترجه يف إطار كفاءاته اللغوية، ألا موضوع حديثنا

.يمةيتحدث ويتكلم بصفة سل-أ

.يبحث ويتساءل عن معاين ومدلوالت الكلمات- ب

.كلمة3000و2500يستعمل رصيدا لغويا يتراوح بني -ج

3)ينطق كلمة ويقصد مجلة(اجلملة /يستعمل اجلمل االمسية والفعلية املفيدة متجاوزا استعمال الكلمة-د

.6ص،2004جويلية ،)سنوات6-5أطفال يف سن (منهاج التربية التحضريية : مديرية التعليم األساسي واللجنة الوطنية للمناهج1
.11-10ص،املرجع نفسه2
. 13، صاملرجع نفسه3
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وي استنادا إىل مالحظات ونظريات وتبدو هذه املالمح معقولة بالنظر إىل مستوى نضج الطفل اللغ
علم النفس التربوي واللغوي، وتبقى هذه املرحلة سابقة ملرحلة املدرسة اليت تفتح فيها جماالت أوسع أمام الطفل 
الختبار قدراته املختلفة، وتطوير إمكاناته، واليت سنراها الحقا يف الفصول القادمة، حيث سنتعرف على الطفل يف 

.فية تعرفه على اللغة من خالل نشاط القراءة، الذي يعد من أبرز النشاطات املتعلمةعامل املدرسة، وكي
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:الفصل األول

القراءة مفتاح تعلم اللغة

ين للطفل بعد خروجه من عامله الصغري وسط أسرته ومعارفه، ليجد نفسه يف عامل تعد املدرسة البيت الثا
يبدأ يف تعلم مبادئ كالعطاء والتعاون، واالعتماد على حيثفسيح مليء باملعارف املتنوعة، والنشاطات الفعالة، 

ين، وقبل أن يصل إىل هذه النفس، ويفقه معادلة العلم والعمل، فكلما تعلم ازداد نضجا، وزاد منتوجه العقلي والبد
النتيجة ال بد من مروره على مراحل خمتلفة، يؤه للحياة العملية، وال بد من املريب وهو يقف يف صفه وسط جمموعة 
من التالميذ أن يأخذ بعني االعتبار سيكولوجية الطفل يف هذه املرحلة، ونعين ا مرحلة الطور األول، أو لنقل الصف 

نتقال الطفل حديثا من املرحلة التحضريية إىل السنة األوىل، وميكن إمجال بعض خصائص الطفل يف األول على اعتبار ا
:هذه املرحلة يف النقاط التالية

الطفل ميال بفطرته للهو واللعب وال يؤثر أي شيء عليهما، لذا وجب على املعلم استغالل هذه الرتوة وجعل - 1
.عليمه جافاالتعليم مصحوبا ببعض األلعاب كي ال يكون ت

الطفل أناين بفطرته إذ يريد كل شيء له، لذا وجب أن جنعله يعتقد أن الدرس له وألجله حىت يقبل على التعليم - 2
.دون إكراه أو قسر

خيال الطفل واسع لذا وجب قص أحاديث تروى على لسان احليوانات واجلمادات حىت تتسع مداركه ويستقيم - 3
.فكره

والزمن الذي حيياه فال يفكر يف األمس أو الغد، هلذا وجب جعل حاضر الطفل تفكري الطفل يقتصر على الوقت- 4
.حمور دراسته، وإن اقتضى األمر علينا إشعاره أن للماضي عالقة حباضره

الطفل متقلب العواطف شديد التأثر واالنفعال، لذا وجب على املعلم أن يصحب تلقينه بعض العواطف - 5
.ة وجدانية بينهماواالنفعاالت حىت تكون هناك مشارك

للطفل أسلوب خاص يف التفكري ويف الشعور والتحسس وقد يكون التفكري خاطئا أو الشعور شاذا، لذا وجب - 6
1عن طريق اإلحياء أن جنعله يفكر ويشعر مثل تفكرينا وشعورنا

.14-13ص،1985،بريوت، لبنان،منشورات مكتبة احلياة،كيف تلقي درسك: اعة من االختصاصينيمج1
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يها برغبة وإتقان، فمعرفة خصائصه النفسية والعقلية مهم إليصال املعارف له بطريقة سليمة، جتعله يقبل عل
وأول ما على الطفل تعلمه هو لغته اليت سيتخاطب ويكتب ا، ويفهم من خالهلا بقية النشاطات والعلوم، خصوصا 
وأنه كان يستعمل لغة بسيطة يف أسرته، بل هي لغة عامية ختتلف عن اللغة الفصحى اليت سيقابلها يف املدرسة، 

ه وكتبه، وتساءل الكثريون، هل تؤثر اللهجة على تعلم الفصحى عند األطفال ويضطر إىل التعامل ا مع معلمه وأقران
أم ال؟

ومن املهم عند احلديث عن هذه اللغة التعرف على نشاطاا، وأهم نشاط ميكن للطفل التعامل من خالله 
نيها، واكتساب أصوات ميكنه على اللغة العربية هو نشاط القراءة الذي يعترب بوابة دخول للتعرف على رموزها ومعا

.التواصل والتحادث ا

I-اللغة العربية بني التعلم واالكتساب:

للغة عامة خصوصيات مميزة ميكننا صبغها ا، لتكوين مفهوم عام عنها، إذ 
ة يفكر ا، وينوع لغته بفضلها، وهي نعمة يكفيها أا ختص اإلنسان دون بقية الكائنات، كونه أعطي نعمة عظيم

العقل الذي استخدمه يف تطوير حياته، والرقي بتفكريه، واحلرص على تنمية لغته واحلفاظ عليها من االندثار والتردي، 
وقد اكتسبها من خالل جمتمعه الذي يعيش فيه، والذي لقنه إياها منذ والدته، فتعرف عليها على شكل أصوات 

قبل جتسدها يف رموز مكتوبة، جيمعها نظام خاص من القواعد والتراكيب، تساعد على أداء املعىن، وفهم منطوقة أوال
الدالالت القاصدة هلا، حىت أن اتمعات تتمايز بتمايز لغاا وتعددها، فجرى االتفاق عليها، وعلى خمتلف اإلشارات 

فراد اتمع الواحد، وال بد للغة أن تتغري سواء من ناحية واإلمياءات املصاحبة هلا، ليشيع التفاهم والتواصل بني أ
.األلفاظ أم املعاين وفق متغريات العصر، وما يفرض عليها من حركية احلياة وحاجاا

وبالرغم من اشتراك لغات العامل يف هذه اخلصائص، إال أنه ال بد من خصائص متيز كل لغة على حدة، ليس من 
عاين، وشكل الكتابة والرموز فقط، وإمنا صارت اللغة تنطبع بطابع متكلميها، وليست اللغة العربية ناحية األصوات،وامل

.وهي من اللغات السامية بقاصرة عن أن تنفرد مبميزات خاصة

:خصائص اللغة العربية-1

الباحثني اللغويني عليها، ميكننا إمجال خصائص هذه اللغة الثرية يف بضع نقاط أمجع معظم
:وهي
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: متايز اللغة العربية صوتيا-أ

إذ أن أصوات اللغة العربية شاملة جلميع أعضاء النطق، حيث أا تستخدم هذا اجلهاز 
ها اللغات اشتملت على مجيع األصوات اليت اشتملت علي«استخداما تاما دون إمهال لوظيفة من وظائفه، وبذلك 

.1»"الثاء والذال والغني والضاد"السامية األخرى، وزادت عليها بأصوات كثرية مثل 

:مرونة اللغة العربية إيقاعيا- ب

فهي لغة الشعر واملوسيقى العروضية، فثراؤها املفردايت مكن العرب من حصرها يف بعض 
جرسا ورنينا موسيقيا، فإذا تكلم ذو بيان فإنك تطرب «العروض العريب، إذ أن هلا األوزان اليت شكلت فيما بعد علم

لسماعها، وتفهم بياا، وترتاح لتبياا، وهي ذا اجلرس والرنني منحت العريب التفوق يف األداء، غناء أو شعرا على 
2»وزن وقافية

:طواعية اللغة-ج

حسب رغبة متكلمها، ففيها اإلجياز واإلطناب، كما أن ألفاظها غنية للداللة ذلك أن اللغة العربية طيعة
على املعاين املتنوعة احملسوسة منها واملعنوية، وبعض احلروف دالة على معىن الكلمات، مثل حرف السني الدال على 

ملعىن يف أذن مستمعها، وهي اهلمس، والقاف على االنفجار واجلهر،وغريها، مما يضفي عليها نوعا من التميز، وبيان ا
.أيضا ثرية مبختلف الترادفات واالشتقاقات واملشتركات اللفظية، وهذا راجع لتعدد اللهجات العربية قدميا

:لغة اإلعراب-د

هو الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفظ، وبه يعرف الفاعل من املفعول به، ولواله ما ميز «فاإلعراب 
اف من املنعوت، فحركات اإلعراب ليست حلبة زائفة، وإمنا لكل حركة دور تؤدي إىل اختالف املعىن بني املض

فعالمة الرفع على كلمة مصبوغ، دلت على قيمة الصبغ ومقدار تكاليفه بعكس . املفردات، فتقول بكم ثوبك مصبوغ
3»ث أفادت بكم مثن الثوب يف حالة صبغهبنصب كلمة مصبوغ، فهنا خيتلف املعىن حي–لو قلنا بكم ثوبك مصبوغا 

كما أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي، والذي زادت قيمتها بفضله، مما جعلها حتتل مكانة كبرية عند 
تعلمها، بغية كشف إعجاز القرآن من جهة، العريب أو الغريب على حد سواء، ودفعت هذا األخري إىل اإلقبال على 

رفة هاته اللغة ووظائفها من جهة أخرى، وتارخيها الطويل شاهد على ذلك، ويف هذا الصدد يقول الباحث وحماولة مع

.10ص،طرائق تعليم اللغة العربية: حممد بن إبراهيم اخلطيب1
.47: ص،1997،القاهرة، مصر،دار الفكر العريب،تدريس فنون اللغة العربية: علي أمحد مدكور2
.12ص ، طرائق تعليم اللغة العربية: طيبحممد بن إبراهيم اخل3
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إن الثقافة اإلسالمية هي األسلوب الكلي حلياة اتمع اإلسالمي، «معربا عن أمهية هاته اللغة " علي أمحد مدكور"
ة اليت أوجدا وحافظت عليها، ولقد أكدت الدراسات فاللغة العربية ال جيب أن تعلم إال من خالل الثقافة واحلضار

امليدانية أن الدارس الذي ال حيترم حضارة اللغة اليت يتعلمها، لن يستطيع التقدم يف تعلم هذه اللغة، وهذا يعين أننا 
1»جيب أن نعلم اللغة العربية من خالل ثقافة األمة اإلسالمية وحضارا

هاته اللغة حضارات كثرية قدميا وحديثا كالفارسية واليونانية والرومانية، إضافة إىل ذلك فقد استوعبت
ولقد اعترفت األمم املتحدة باللغة العربية كلغة رمسية سادسة «واستوعبت متطلبات العصر وسرعة تطوره علميا وأدبيا 

عترف كثري من الباحثني الغربيني بل ا2»...يف العامل إىل جانب اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية
إنين «: واملستشرقني بأمهيتها، وبصماا املؤثرة يف نفوس متكلميها ومستمعيها، ويف هذا الصدد يقول أحد الباحثني

لغة تكاد تقترب من العربية سواء يف ) لغات9وهي (أشهد من خربيت الذاتية، أنه ليس مثة من بني اللغات اليت أعرفها 
انية أم يف قدرا على أن ختترق مستويات الفهم واإلدراك، وأن تنفذ وبشكل مباشر إىل املشاعر طاقتها البي

3»واألحاسيس، تاركة أعمق األثر فيها ويف هذا الصدد فليس للعربية أن تقارن إال باملوسيقى

ه حىت يقبلوا على تعلمها، متشوقني لذا وجب على املدرس استيعاب أمهية هاته اللغة، وإحياء أمهيتها لتالميذ
:مستمتعني، وميكننا حصر أهداف تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية يف النقاط التالية

).القراءة والكتابة والفهم والتعبري(تزويد التالميذ باملهارات األساسية -1

...متكينهم من تذوق اآليات القرآنية واألحاديث واحلكم-2

.غتهم واحلرص على استعماهلااحلفاظ على ل-3

.إكسام القدرة على التعامل ا واالتصال بغريهم-4

.إكسام القدرة على الكتابة الصحيحة من الناحية اهلجائية مع وضوح اخلط-5

.تزويدهم بالثروة اللغوية املناسبة، وغرس امليول القرائية، وتنمية الذوق-6

.قراءةتنمية قدرام على استغالل الوقت من خالل ال-7

.46ص،تدريس فنون  اللغة العربية: علي أمحد مدكور1
.50صنفسه،املرجع 2
3Hitti, PK.,History of the Arabs,6th Ed. London,Mc Millan& Co. Ltd. PP 90-9151نقال عن املرجع نفسه ص.
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.1تزويدهم باخلربات الكافية واليت متكنهم من كتابة الرسائل-8

إضافة إىل تبيان أمهية تدريسها، وتنبيههم بارتباطها الدائم بدينهم، وتنمية روح االعتزاز بالقيم الروحية واملبادئ 
.السامية

يما سليما، وجعلوا هذا وقد ذهب أغلب الباحثني إىل وجود معوقات حتول دون تعليم اللغة العربية تعل
االزدواجية اللغوية بني العامية والفصحى على رأس هاته املعوقات، وفرقوا بني مفهومني أساسيني ومها التعلم 

واالكتساب اللغوي، فهل هناك فارق بني بينهما؟

:التعلم واالكتسابمفهوم-2

بني مفهومي التعلم واالكتساب فاعتربوا اختلف بعض علماء اللغة حول التفريق 
التعلم يف حد ذاته اكتسابا ملهارات ومعارف متعددة، ولكن فريقا آخر أعطى عدة فروقات جوهرية للمفهومني، 
ورأوا أن مفهوم االكتساب اللغوي قد يكون مبعىن التحصيل املعريف، ولكن هناك اكتساب فطري بعيد كل البعد عن 

قضايا يف تعليم اللغة العربية "يف كتابه " حسين عبد الباري عسر"لفريق األول جند الباحث التعلم املنظم، فمن ا
يفرق بني مفهومي التحصيل والكسب، والتحصيل هنا جزء من التعلم املدرسي، ولكنه يف ذات الوقت " وتدريسها

من دون شرط لبقاء احملصل فالتحصيل جمرد مجع حريف ملاديات أو معنويات،«: جعل الكسب جزءا منه أيضا، فيقول
دوما يف حوزة من حصله؛ إذ ميكن أن يذهب كله، كما جاء كله، وكذلك فليس يف التحصيل خطة ذهنية يقوم 

وهنا يكون التحصيل . مجع ومراكمة أمور بعضها فوق بعض، أو بعضها إىل جوار بعض: عليها، ولكنه كما قلنا جمرد
وأما االكتساب (...) عرفة اليت مجعها املتعلم من الكتب واختزا ليوم االمتحانباملعىن التعليمي مركوزا يف مقادير امل

أو الكسب ففيه املعىن، أو امللمح املوجب يف الكسب الذي هو نقيض اخلسارة والعناية فيه ال تكون موجهة إىل الكم 
املقدار والكم، لتدخل خطة الفهم يف املعريف، وال إىل املقدار املادي، ولكن هي عناية بالكيف واجلذر الذي يقوم عليه 

معىن ذلك أن التحصيل مرتبط باحلفظ واالسترجاع اآليل الذي .2»هذا الكسب، وانتفاء االرجتال والعشوائية عنه
يكون منبعه السلوك الذي يتحول فيما بعد إىل عادة، وهو نوع من أنواع املراجعة والتعلم، يقوم به التلميذ عادة  أيام 

أما االكتساب املعريف، فهو راجع للفهم واالستيعاب الذي يستطيع التلميذ تذكره دون عناء والعمل به االمتحانات،
.يف حياته العامة، أو حياته الدراسية الالحقة

الذي يعد من أهم الباحثني الذين درسوا مسائل اللسانيات " عبده الراجحي"وجند يف اجلبهة الثانية الباحث 
وتعليم اللغة العربية، وممن تعرضوا إىل التفريق بني مفهومي االكتساب والتعلم اللغويني، فنراه يعرف التطبيقية،

.60ص،2005،مصر،دار املعرفة اجلامعية،العربيةطرق تدريس اللغة : زكريا امساعيل: ينظر1
.32ص،1999، مصر،املكتب العريب احلديث،قضايا يف تعليم اللغة العربية وتدريسها: حسين عبد الباري عسر2
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اللغة، وهو يكتسبها يف " يكتسب"االكتساب اللغوي حيدث يف الطفولة؛ فالطفل هو الذي «االكتساب يف قوله أن 
للغة مما يدل على وجود هذه الفطرة اإلنسانية زمن قصري جدا، ويتشابه األطفال يف كل اللغات يف طريقة اكتسام 

غري منظم، " تعرض"-بطبيعة احلال–هلا، وهو " يتعرض"والطفل يكتسب اللغة اليت . املشتركة أو هذا اجلهاز العام
للغة أمام الطفل فإن ذلك ال ميكن أن يكون وفق ختطيط، وال يوجد أبوان يقرران " تبسيط"ومهما حياول الكبار من 

وإذا كان هناك . ا لطفلهما طريقة االستفهام يف أسبوع، والنفي يف أسبوع آخر، والتأكيد يف أسبوع ثالثأن يقدم
1»عند الطفل ذاته" داخلي"نوع من التنظيم فإنه تنظيم 

ويتضح لنا أن معىن االكتساب خاص بفطرة الطفل اإلنسانية اليت فطره اهللا عليها، وجعل يف داخله استعدادا 
، مث إن االكتساب غري منظم، أي ليس لديه قواعد "الكفاية اللغوية" "يتشومسك"ستقبال وتقبل اللغة، وهذا ما مساه ال

وآليات واضحة حتكمه، وإمنا هو عشوائي تظهر درجة تطوره وفق نضج الطفل البيولوجي والعقلي، أي أنه خيتلف 
.اختالفا تاما عن التلقني أو ما نسميه التعلم املنظم

االكتساب "هو اآلخر إىل التفريق بني املفهومني فاستعمل مصطلح " حممود أبو زيد"وذهب الباحث 
ألنه ال " التعلم"يف موضع تقليد الطفل للغة والديه وجمتمعه، مبعىن التعرف الفطري على اللغة، وأمهل مصطلح " اللغوي

ولقد قصدنا إىل أن نستخدم مصطلح «: قائاليالئم املوضع الذي يهدف إليه، إال انه أشار إىل رأي من اآلراء
على اعتبار ) الذي قد يكون أكثر ذيوعا وانتشارا(Learningبدال من مصطلح التعليم Acquisition" اكتساب"

أن هذا املصطلح أو اللفظ األخري مما مييل السيكولوجيون إىل تداوله ملعىن حمدد ويف جماالت نوعية بذاا قد ال تكون 
ا حنن بصدده، وإن كان هذا املوضع بالذات قد بدأ يف إثارة الكثري من اخلالفات بني العلماء من حول ما إذا مناسبة مل

كانت عملية االكتساب اللغوي مما ميكن النظر إليها يف حد ذاا على أا جانب من اجلوانب أو على األقل رؤية من 
2»الرؤى املختلفة للنظريات السيكولوجية يف التعلم

أما التعلم فقد اجتهد الباحثون السيكولوجيون واللغويون على حتديد مفهوم له فكانت عدة تعريفات نذكر 
:منها

بأنه تغري السلوك تغريا تقدميا يتصف من جهة بتمثل مستمر للوضع، ويتصف من «: قائالGates" جيتس"يعرفه 
الوضع استجابة مثمرة، ومن املمكن تعريف التعلم تعريفا آخر جهة أخرى جبهود متكررة يبذهلا الفرد لالستجابة هلذا

.21ص،2000،مصر،دار املعرفة اجلامعية،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية: عبده الراجحي1
.59ص،للغة يف الثقافة واتمع مع تصور مبدئي ملشروع أطلس اللهجات االجتماعية يف مصرا:حممود أبو زيد2
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والقول بأنه إحراز طرائق ترضي الدوافع وحتقق الغايات، وكثريا ما يتخذ التعلم شكل حل املشاكل، وإمنا حيدث 
1»التعلم حني تكون طرائق العمل القدمية غري صاحلة للتغلب على املصاعب اجلديدة ومواجهة الظروف الطارئة

فالتعلم يف نظره هو استمرارية يف العمل والعلم بغية حتقيق أجود النتائج، وتنمية النفس واتمع، عن طريق التجديد 
.الدائم

يف العادة يعرف التعلم على أنه اكتساب معرفة جديدة أو مهارة جديدة أو سلوك جديد ويكون ذلك نتيجة «و
ضج والظروف اليت تقدمها البيئة اخلارجية، ويعين التعلم أيضا تدريب خاص، ويكون ذلك مرتبطا بسياقات الن

.. واليت ميكن أن تتراجع(التغيريات اليت تتصف بالدميومة النسبية  كما يقول دوالكور، ويشكل التعلم تغيريا يف ) 
2»التكيف ناتج عن التفاعل بني العضوية والبيئة احمليطة

رك بني هذه التعريفات، إذ ال فائدة من التعلم ما مل حيقق التطور والنمو هي القاسم املشتةفالدميومة واالستمراري
.واالزدهار

ونستطيع االنتقال إىل تعريف التعلم من وجهة نظر أحد اللغويني، والذي يركز يف تعريفه له على جانب تعلم اللغة، 
فالتعلم حسب التعريفات التقليدية يف مفصال تعريفه يف نقاط، منتقال من التعريف التقليدي إىل التعريف املتخصص،

» أن حتصل أو تكتسب معرفة عن موضوع، أو مهارة، عن طريق الدراسة، أو اخلربة، أو التعليم«املعاجم املعاصرة هو 
3»يف امليل السلوكي، وهو نتيجة ملمارسة معززة-نسبيا–التعلم تغري مستمر «أما يف التعريف املتخصص فـ 

:تعريفه هذا على شكل نقاط، توضح جبالء معىن التعلم اللغوي وهي كاآليت" راوندوجالس ب"حيلل 

.على شيء" احلصول"أو " االكتساب"التعلم هو -1

.التعلم هو االحتفاظ مبعلومات أو مبهارة ما-2

.واالحتفاظ يتضمن أنظمة االختزان، والذاكرة، والتنظيم املعريف-3

.ي على األحداث اليت تقع داخل اجلهاز العضوي أو خارجهيشتمل التعلم على التركيز اإلجيايب الواع-4

.170صعلم نفس الطفل،: المة وتوفيق حدادحممد س1
2Lambert, J.F 1998: Systèmes nerveux et activités mentales,cours de psychologie.tome 6, Paris,Dunod.مرمي : نقال عن

.134ص،لم النفس التربويع: سليم
3Kimble and Garmezy (1963:133)دار ،عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان: تر. أسس تعلم اللغة وتعليمها: دوجالس براون: نقال عن

.25ص،1994،بريوت، لبنان،النهضة العربية
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.لكنه معرض للنسيان- نسبيا–التعلم مستمر -5

.يتضمن التعلم شيئا ما من املمارسة، وقد تكون ممارسة معززة-6

1.التعلم تغري يف السلوك-7

ن كان فطريا هو تعلم ومهما يكن االختالف بني مفهومي التعلم واالكتساب، إال أن االكتساب يف حد ذاته وإ
غري نظامي، ما دام التعلم هو التركيز اإلجيايب والدميومة املستمرة من أجل التطوير والتقدم، وتدريب عملي، وتغري يف 
السلوك، وهو ما يقوم به الطفل أثناء اكتسابه للغة، ولكن يبقى التفريق بني املفهومني منهجيا، حىت يسهل التعامل مع 

.كليهما

الذي يهمنا يف هذه الفترة، وهي فترة دخول الطفل املدرسة هو عملية التعلم، بعدما اكتسب ما يالئمه يف لكن
الذي خيتلف عن التعلم يف " التعليم"جو األسرة أو رياض األطفال أو املرحلة التحضريية، وهنا نواجه مفهوما آخر هو 

التعليم فهو العملية اليت يقوم ا املعلم لفائدة تالميذه، نقطة جوهرية، وهي أن التعلم يكون من طرف التلميذ، أما 
أي وضع عالمة أو أمارة " علم"فقلما يتذكر بأن هذه الكلمة مشتقة من " تعليم"عندما يستعمل الواحد منا كلمة «و

أو مسة من السمات لتدل على املسمى وتنوب عنه وتغين بذكره عن إحضاره إىل مرآة العني، فيكون ذلك أقرب 
وذا االعتبار فاملعلم هو من يضع العالمة اللغوية على الشيء لكي تدل عليه . وأخف وأسهل من تكلف إحضاره

صار يقصد ا يف أكثر األحيان العملية البيداغوجية اليت يتم ا إيصال املعرفة من " (...) تعليم"إذ أن كلمة (...) 
2»املعلم إىل املتعلم

ورد عنه يف املعاجم «: عىن التعليم قدميا وحديثا وأهم اخلصائص اليت ميتاز ا فيقولم" دوجالس براون"كما يوضح 
أو " التوجيه يف دراسة شيء ما"أو " تقدمي تعليمات"أو " مساعدة شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما: "أنه
تعريف التعليم منعزال عن التعلم، ألن وينوه إىل أنه ال ميكن . 3»"الدفع إىل الفهم واملعرفة"أو " التزويد باملعرفة"

وعلى ذلك يعرف التعليم «: وضوح خصائص التعليم وتطبيقاته ال تتحقق إال بوضوح نظريات التعلم، ويستمر قائال
4»بأنه تيسري التعلم وتوجيهه، ومتكني املتعلم منه، ويئة األجواء له

ول بالنسبة للطفل يف املدرسة، ومساعده على تنمية مهاراته فاملعلم من خالل هذا التعريف هو منبع املعرفة األ
وخرباته، وموجهه إىل مصادر املعرفة األخرى، فإن متكن الطفل من أخذ األساسيات وإدراك مصادر املعرفة األخرى، 

.26ص،أسس تعلم اللغة وتعليمها: دوجالس براون1
.22ص، 1991،اجلزائر،وزارة التربية ومديرية التكوين،جملة مهزة الوصل،سس النفسية الكتساب اللغةاأل: حنفي بن عيسى2
.25ص،املرجع نفسه3
.26ص،املرجع نفسه4
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بدال من واالطالع عليها، يصبح دور املعلم فيما بعد التوجيه واإلرشاد فقط، ويصبح التلميذ هو أساس عملية التعليم
.املعلم

:هلا وهي كالتايل" برونر"إشارات " دوجالس براون"أما عن خصائص نظرية التعليم فقد ذكر 

.اخلربات اليت تغرس يف الفرد نزوعا إىل التعلم-1

.الطرق اليت ينبغي أن تقدم ا املعرفة كي يستطيع املتعلم أن ميسك ا-2

.يةأكثر الوسائل فاعلية يف تقدمي املواد التعليم-3

1.طبيعة الثواب والعقاب يف عملية التعلم والتعليم وكيفية تنظيمها-4

من هذه اخلصائص يتضح للباحث أمهية هاتني العمليتني يف تطوير وتقدم املعارف واخلربات الدراسية والعملية، كما 
.وجب التعرف على خصائص كل من املعلم واملتعلم يف املرحلة االبتدائية

:خصائص املعلم·

كثرت األحاديث عن املنهج اجلديد يف التعليم وعن التركيز يف العملية التعليمية على املتعلم دون 
املعلم، وحول دور املعلم التوجيهي واإلرشادي أكثر من املعريف، ولكن الواقع يبني لنا أمهية املعلم يف خمتلف املراحل 

بتدائية ألنه األساس الذي يرتكز عليه املتعلم، ليس من الناحية املعرفية والعقلية فقط، التعليمية، على األقل يف املرحلة اال
وإمنا أيضا من الناحية النفسية، ألن الطفل يف املراحل األوىل من التعليم االبتدائي جيد نفسه يف عامل غريب ومع 

به إىل حد كبري جو األسرة، ويصبح املعلم أشخاص غرباء، وال بد يف هذه احلالة من إشاعة جو من األلفة والتفاهم يش
بذلك مثله األعلى الذي يتأثر بكالمه وحركاته وتوجيهاته، ويصدقه يف كل شيء، لذا وجب على هذا املعلم أن ميتاز 
خبصائص تؤهله لتحمل مثل هذه املسؤولية، وقد ذهب بعض اللغويني العرب إىل أن ملعلم اللغة العربية مميزات متيزه 

التحلي ا، لكسب ثقة املتعلمني، علمنيلمل، ولكن هناك خصائص مشتركة ال بدمعلمي املواد األخرىعن سائر 
:وميكن إمجاهلا يف النقاط التالية

الرغبة امللحة يف التعليم خصوصا يف املراحل األوىل من التعليم االبتدائي، إذ قلما يرغب املعلمون يف العمل اته -1
.املرحلة

.27ص،جملة مهزة الوصل،األسس النفسية الكتساب اللغة: حنفي بن عيسى1
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يقوم األلسنة بتدريسه، مما يدعوه إىل ضبط حركات وسكنات كل حرف «واده العلمية إذ أنه غزارة معارفه وم-2
إضافة إىل 1»وهو يعىن برسم احلروف بصورة صحيحة وجيدة(...) وفق قواعد اللغة العربية وهو يعىن جبودة النطق 

.اء املتعلمني وفتح جماالت املناقشةذلك وجب عليه املواظبة يف إعداد الدروس والتنويع يف طرق التدريس، واحترام آر

متتعه بسعة األفق والفطنة ومرونة التفكري وعمق النظر واخلربة الواسعة، إضافة إىل اتزانه االنفعايل، وحسن -3
.أخالقه

على املعلم أن يكون اجتماعيا، فعليه تفهم وضع التالميذ ومشاركتهم مشاكلهم، وحسن تعامله مع األولياء، -4
.لعمل ومع اإلدارةومع زمالئه يف ا

.متتعه بالصحة اجليدة واللسان القومي حىت يكسب حب واحترام التالميذ من خالل مظهره املناسب-5

ملعلم اللغة العربية خصوصا عمق العقيدة، ألن هذه اللغة هي لغة القرآن الكرمي " حممد بن إبراهيم اخلطيب"ويضيف 
لغته، ويكون معلما عقائديا، تنفجر معاين عقيدته املسحة املشرقة من لذا جيدر مبعلم العربية أن يتجاوب مع قدسية «

.2»خالل كلماته، وبذا تكون رسالته حممولة يف لغته

فأمهية املعلم تربز من خالل خصائصه اليت يتحلى ا، ومن خالل املكانة اليت حيتلها يف قلوب املتعلمني، ومن 
.بذله إليصال خمتلف املعارفخالل الطاقات اليت يفجرها واجلهد الذي ي

:خصائص املتعلم·

االنتباه : النضج مبختلف مظاهره البيولوجية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية، وقدرام العقلية اليت ميتازون ا هي-1
.واإلدراك والتذكر

، ومبكان الدراسة، أن يكون مهيئا نفسيا من طرف العائلة لتقبل وضعه اجلديد، من خالل تعريفه بأمهية الدراسة-2
.وسرد قصص عن جتارب األولياء واستمتاعهم مبا يدرسونه

إذ يرى «وكال اخلاصيتني تدخالن ضمن ما يسمى بالنمو، إذ أن هلذه املرحلة مميزات خاصة ترتبط بنمو التفكري 
أما املرحلة الثانية احلقائق اليت حيصل عليها، على خياالت أو رغبات شخصية، أن الطفل يبين املسببات أو" بياجيه"

.37ص،طرائق تعلم اللغة العربية: حممد بن إبراهيم اخلطيب1
.املرجع نفسه2
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فريجع الطفل فيها كافة التفسريات إىل مردها احلقيقي، ومسبباا املعقولة، وتقل نسبة التقليد لطفل هذه املرحلة، 
1»ويزداد اإلنكار والتمرد بتخلي الطفل عن أسلوبه القدمي يف التقليد األعمى للكبار، أو تقليد زمالئه باملدرسة

اجلماعي، واحترام القوانني والنظام، وازدياد نسبة احلساسية خاصة عند توجيه النقد له، منو روح املنافسة والعمل -3
.وتظهر مظاهر القيادة والزعامة

إقباله على تعلم اللغة ألا وسيلة التعبري عن حاجاته وأحاسيسه ومشاعره، والتعبري عن خياالته، واتساع دائرة -4
.انات والطائرات وغريهامعارفه، وامليل أكثر إىل قراءة قصص احليو

:إضافة إىل ذلك فقد ذهب بعض الباحثني إىل تصنيف عوامل تساعد على االحتفاظ بالتعلم منها

.أن تكون واضحة املعىن، سهلة الفهم، مرتبطة حبياة الطفل الواقعية: طبيعة املادة املتعلمة-1

احلقائق واملعلومات يف عالقات ذات معىن وصوغها يف حيث أن تنظيم األفكار و: طريقة تنظيم املادة املتعلمة-2
.مفاهيم ومبادئ وقواعد جيعلها أدعى للتذكر

حيث أن درجة التعلم ومدى إتقانه من قبل املتعلم جيعل التعلم أكثر قابلية للحفظ : درجة التعلم والتدريب-3
2.ات املتعلمني وقدرام واستعدادهموبالتايل استدعائه، وتذكره ويزداد عمقا وإتقانا بزيادة فرص ارتباطه حباج

وبتوفر خصائص كل من املعلم واملتعلم، تبدو العملية التعليمية سهلة ويسرية، خصوصا أثناء تعلم اللغة اليت هي 
كما أسلفنا مفتاح دخول لعامل املعارف لكن الكثريين أثاروا مشكلة الثنائية اللغوية اليت مين ا الوطن العريب، خاصة 

.املغرب العريب، وجتادلوا طويال عنها، وميكن إلقاء الضوء على بعض هاته اآلراء باختصاريف

:االزدواجية اللغوية-3

أثارت مسألة التعدد اللغوي أو االزدواجية اللغوية يف اتمعات جداالت كثرية حول إجيابياا 
رتبطة بالشخصية القومية واالجتماعية للناطقني ا، وتساءل وسلبياا خصوصا عند األطفال، ذلك أن اللغة م

: جولييت غارمادي"الكثريون حول مقدرة اإلنسان على التأقلم يف مثل هذا اجلو تقول  إن الثنائية اللغوية أو «" 
يبدل التعددية اللغوية، أي أن استعمال منظومتني أو أكثر، من جانب املتكلمني يف متحد واحد، ال ميكنه إال أن

معطيات التباين ضمن اللغات، اخلاص بكل منظومة من املنظومات املعنية، لكنه ال يتعارض مع وجود هذا التباين 

.19ص،3،1994ط،مصر-القاهرة،الدار املصرية اللبنانية،الطفل ومشكالت القراءة: أمحد عبد اهللا أمحد وفهيم مصطفى حممد1
.25ص،2008، 1ط،عمان، األردن،دار املسرية،التعلم النشط: كرميان بدير2
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أي أن اللغات على اختالفها داخل اتمع الواحد تتباين فيما بينها دون معارضة وجود هذا التباين، 1»ذاته
يف «: إىل توضيحه أكثر حني قال" فيشمان"اللغوي الذي ذهب واالحتكاك بينها يولد ما يسمى بالتعدد أو االزدواج 

H)highجمتمع يستعمل لغتني أو أكثر يف سبيل اتصاالته الداخلية، جيري هذا االستعمال عادة حسب اجتاهني؛ لغة 

ون يستعملها الفاعل) مشتركة= low(Lمستعملة ألجل الدين والتعليم وجوانب أخرى من الثقافة، ولغة ) رفيعة= 
2»أن تعتربا عندئذ كلغتني متراتبتني)LوH(اليوميون يف البيت واألسرة ووسط العمل اليدوي؛ ميكن للغتني 

ونالحظ أن مسألة العامية والفصحى قد أثريت عند الغرب أنفسهم، بل إن بعض البلدان األوربية واألمريكية 
ما بالنسبة للغة العربية، ومشكلة انتقال الطفل من األسرة إىل تعاين من التعدد اللغوي يف شقيه اإلجيايب والسليب، أ

املدرسة فقد تعددت اآلراء حوهلا، ولكن البعض جتاوزها من خالل التعامل باعتيادية مع الواقع، ويف هذا الصدد جند 
ولكل منهما واللغة اليت تكون موضوع تعلم قد تكون لغة ثانية وقد تكون لغة أجنبية،«:يقول" متام حسان"الباحث 

مثال ما نعرفه من تعلم اللغة الثانية ما مررنا به يف فترة التلمذة من تعلم اللغة العربية الفصحى . خصائصها يف التعليم
فكل واحد منا اكتسب اللهجة الدارجة يف طفولته واستعملها . اليت نعدها ثانية لغتني يف حياتنا أوالمها اللهجة الدارجة

ن يعرف هلا حنوا وال صرفا، ومن مث كانت اللغة األوىل بالنسبة له، وإىل جانب هذه اللغة استعماال سليما دون أ
يستعمل الفصحى يف عدد كبري من أنشطته، فهو يستعملها يف الصالة والقراءة والكتابة واخلطابة وتسجيل العقود 

صحى لغة ثانية معرضة يف أثناء واالتفاقات، وغري ذلك مما ال تصلح اللهجة الدارجة له، وهكذا تكون اللغة الف
ومن هنا كانت الفصحى إحدى مواد التعليم يف . استعماهلا لألخطاء وإحساس البعض ببعض الغربة عند استعماهلا

3»مدارسنا وجامعاتنا، وكانت أعظم خطرا من الدارجة ألا لغة القرآن الكرمي ورابطة العرب مجيعا

لغة أوىل ولغة ثانية؛ أي لغة أم ولغة متعلمة، وذا نقع يف التصريح : نائيفالباحث هنا يصر على تصنيفه الث
، بل تدخل تالميذهما يواجه املعلم يف تعامله معاملشكل فقط اخلطري وهو أن العربية ليست اللغة األم، وليس هذا 

إن املدرسة جمتمع له «:يقول" م لويس.م"معها عادات الطفل الكالمية املفهومة يف أسرته والغريبة يف مدرسته، فنرى 
مقاصد، وأشكال للسلوك، ولغة خمتلفة حقا من نواح متعددة عن لغة اتمع الذي عاش فيه حىت هذه اللحظة، ولقد 
كان كالم الطفل يف العائلة مفهوما يف العادة، مع أن لغته مل تكن كاملة؛ فكلماته نصف املنطوقة وإشاراته، وحىت 

خمتلف عن جمتمع العائلة، فهناك مع املدرسة غري مألوف للطفل، وهو، ولكن جمتسكناته، كانت تفهم بوضوح
أساليب يف الكالم وطرق النطق، والتنغيم، واإلشارات، كلها جديدة على الطفل يف فهمها، مث هناك أشخاص غري 

وهكذا يدخل . األسرةمألوفني، قد ال تنجح لغته وإشارته العادية يف إفهامهم نفس معانيها اليت كانت تفهم يف وسط
الطفل جمتمعا جديدا حقا، فإذا كان جوه وطريقة احلياة فيه يشجعانه على تنمية حاجاته املتزايدة إىل االتصال، فسوف 

.115ص، 1990، 1ط،بريوت، لبنان،دار الطليعة،يل أمحد خليلخل: تر،اللسانة االجتماعية: جولييت غارمادي1
.158ص،املرجع نفسه2
.10ص. متام حسان: ت،اللغة يف اتمع: م لويس.م3
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تنجح املدرسة يف أداء إحدى وظائفها الكربى، وهي تربية الطفل على أساليب هذا اتمع األضخم، وعلى ما فيه من 
1»فكر وإحساس

ينبغي على املدرسني أخذ مثل هذه األمور بعني االعتبار والتكيف وفقها، حىت ينجح التواصل مع ف
التلميذ اجلديد، ويف املقابل نواجه رأيا مفندا للرأي األول والذي يعترب مسألة اللهجة والفصحى أمرا عاديا يطبع مجيع 

اللغات إىل لغات أول ولغات ثوان، على اعتبار درج اللسانيون على تصنيف «": الفهري"اتمعات، يقول الباحث 
أي اللغة اليت يلتقطها الطفل يف حميطه األقرب، وهو حميط األم، " األم"أن اللغة األوىل تكتسب بدون تلقني، وهي اللغة 

دون أن حيتاج يف ذلك إىل التمدرس أو إىل توجيهات معلم ملقن، وعلى اعتبار أن اللغة الثانية تعتمد أساسا على
فالطفل العريب ال خيرج إىل حميطه ليلتقط لغة فصيحة متداولة يف األفواه، بنفس الكيفية اليت خيرج ا (...) التلقني 

إال أن الطفل العريب ال يتعلم العربية الفصحى بنفس املعىن الذي يتعلم (...) الطفل الفرنسي إىل حميطه ليتعلم الفرنسية 
إلسبانية واإلجنليزية، بل إن امللكة اليت يكوا الطفل العريب يف عاميته كثريا ما متثل به لغة أجنبية ثانية كالفرنسية وا

2»جزءا مهما من امللكة اليت سيكوا يف الفصيحة، ولذلك كانت الفصيحة لغة بني األوىل والثانية يف منظورنا

أشرنا إىل أن أية لغة ال ميكن أن عند حديثنا عن علم اللغة االجتماعي «: موافقا" عبده الراجحي"ويضيف الباحث 
متعددة؛ منها اللهجة اإلقليمية، واللهجة االجتماعية، واللهجات " متنوعات"واحدا، وإمنا هي تنتظم " منطا"تكون 

إال إذا كانت " االزدواجية"وال يتحدث الناس عن . اخلاصة، ومنها املستوى الفصيح على درجات متعددة أيضا
، وال نعرف حىت اليوم لغة من اللغات اليت يشري إليها هؤالء إال وفيها هذا "الدرجة"ال يف " عالنو"الفروق اللغوية يف 

التنوع، وال يتعامل الناس يف األسواق ويلقون حماضرام يف اجلامعة بنمط لغوي واحد، وإمنا هلذا منط ولذلك منط، 
ه يف أي قطر عريب، وال حديث عن االزدواجية وأنت واجد من الفروق اللهجية يف بريطانيا وأملانيا وفرنسا ما جتد

. العربية املتنوعة" هلجاا"هذه سنة من سنن اهللا يف ألسنة الناس، وكذلك العربية هلا منطها الفصيح، وهلا (...) هناك 
يل املتكلم املستمع املثا"عن " تشومسكي"كأية لغة طبيعية، وأنت إذا طبقت مبدأ " طبيعية"وهذا النمط  الفصيح لغة 

فإنك واجده كذلك يف العربية الفصيحة، واذهب إىل املسجد يوم اجلمعة ترى اخلطيب خيطب " يف جمتمع متجانس
بالفصحى، وترى عددا غري قليل من املصلني هم من األميني الذي ال يعرفون قراءة وال كتابة، ومع ذلك يتلقون 

3»"مترجم"اخلطبة الفصيحة فال حيتاجون إىل 

ميكننا حسب هذا الرأي تصنيف العربية الفصيحة وهلجاا إىل لغات أم ولغات ثوان، وإمنا إىل منط عامي إذا ال 
.ومنط فصيح

.51ص،اللغة يف اتمع: م لويس.م1
علـم اللغـة التطبيقـي    : عبده الراجحي: نقال عن. 21-20ص،1986،دار توبقال،-مناذج حتليلية جديدة–املعجم العريب : عبد القادر الفاسي الفهري2

.84ص،وتعليم العربية
.85-84ص،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية: عبده الراجحي3
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أما يف بلدان املغرب العريب اليت تعرف تعددا لغويا بني العامية والفصحى واألمازيغية والفرنسية، فقد تنوعت 
إىل أن أول من أطلق " حفيظة تازرويت"يف املدارس، وذهبت الباحثة اآلراء حوهلا، خاصة مسألة العامية والفصحى

اللغة األدبية اخلاصة بالقراءة : واليت تظهر حسبه يف شكلني" وليام مارسي"على وضع اللغة العربية هو " الثنائية"تسمية 
ثنائية، وهو وجود خاصية وضع خمططا لتحقيق ال" فرجسون"والكتابة، واللغة املنطوقة اليت تتجذر يف القدم، كما أن 

وظيفية للتنوعات اللسانية، ووجود تنوعني أحدمها عايل املكانة والثاين أدىن منه، والفرق يف طرق االكتساب فإحداها 
متعلمة يف املدارس والثانية مكتسبة عفويا، كما تتميز الفصحى بالتقنني والتقعيد عكس اللهجة اليت تنعدم فيها 

يف املستويات الصوتية والنحوية وغريها، والثبوت املدهش للثنائية عرب العصور، إال أن القواعد، وظهور اختالف 
هذا خمطط «: رفضت هذا املخطط، ورأت أنه ال ينطبق على وضع اللغة العربية إذ تقول" خولة اإلبراهيمي"الباحثة 

1»صارم وثابت يف رأينا مما جيعلنا نسلم بأنه دائم نظرا الستقراره عرب الزمن

واقترحت تعويض فكرة الثنائية بفكرة السلم التواصلي، حيث يتم التحدث عن لغة واحدة تتضمن عدة مستويات 
:ويتم التدرج اللغوي كالتايل... لغوية، عائلية، مدرسية، سوقية

.اللغة  العربية املعيارية، ومثاهلا القرآن-1

...العربية النمطية أو املعاصرة، كلغة األدب والصحافة-2

.ربية حتت النمطية، وهي لغة التواصل الشفهيالع-3

.عربية املتمدرسني، وهي تلك اليت يستعملوا خارج املدرسة أو اجلامعة-4

2...وهي لغة احلي أو القرية) الدارجات(العاميات -5

يام وقد أثبتت التحريات امليدانية تقبل التالميذ هلذه املستويات، بل وتعاملهم معها على أا جزء من ح
يف منطقة الشرق اجلزائري أثبتت أن " شريفة غطاس"اليومية، إذ ذهبت الباحثة ذاا يف كتاا، إىل أن حتريات الباحثة 

التالميذ يتأرجحون بني ثالث مستويات لغوية، فيستعملون الفصحى داخل القسم مع معلمهم وأثناء وجود املفتش، 
متحررين من القواعد ولكنها أرقى من العامية، أما أثناء لعبهم ويتحدثون مع بعضهم البعض لغة أقل معيارية،

.بني االستعمال األقل معيارية والعربية اليت يتحدث ا املتمدرسون- على حد تعبريها–فيتأرجحون 

1 Khaoula taleb ibrahimi, Les algériens et leur (s) langues (5 Eléments pour une approche sociolinguistique de la
société algérienne, Editions El hikma, Alger, 1997, p: 45. .41ص. اكتساب اللغة العربية عند الطفل اجلزائري: حفيظة تازرويت: نقال عن

.41، نقال عن املرجع نفسه ص70املرجع نفسه، ص2
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يستنتج من هذا الكالم أن الطفل بعد انتقاله من حميطه األسري إىل املدرسة ال يتعامل مع لغة غريبة عنه كل
الغرابة، إذ توجد بعض املفردات العربية الفصيحة يف هلجته العامية، كما أن والديه وإخوته األكرب منه سنا قد 
يستعملون يف بيتهم بعض األلفاظ الفصيحة، إضافة إىل وسائل اإلعالم  وبرامج األطفال اليت تتحدث اته اللغة 

.ني النمطني وتداخل واضح يف احلياة اليوميةاملعيارية واليت ألف مساعها منهم، فهناك استمرارية ب

لكن الطفل وال شك سيتعامل مع اللغة الفصيحة بكل تفاصيلها، وجزئياا أثناء تواجده يف املدرسة، فيبدأ بتعلم 
.احلروف أوال وحفظ النصوص، وهذا من خالل نشاط القراءة الذي يعد أهم نشاط يتعلمه يف املدرسة
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II -نشاط القراءة يف الطور األول:

تعد القراءة أهم مصدر معريف يعتمد عليه اإلنسان لتكوين خرباته العلمية واالجتماعية 
والنفسية، واالنفعالية، بل هي مصدر خرباته احلياتية على خمتلف تشعباا، ووسيلة من وسائل النمو واالزدهار والرقي 

معات إىل مصاف احلضارة، خاصة يف عصورنا املتالحقة األخرية، واليت صارت فيها املعلومات تزداد وتتسارع بات
بتسارع الوسيلة التكنولوجية احلاملة هلا، فبعدما كان الكتاب أساس التدوين، صارت احلواسيب واإلنترنت، والكتب 

استخدام بصره وبصريته ملالحقة كم التطور املعريف اإللكترونية من ضرورات احلياة العصرية، وبات على اإلنسان 
اهلائل يف رموزه الصوتية والكتابية، وكذا فهم األيقونات والصور املصاحبة للكتابة، بل ترى أيضا متمثلة يف الشوارع 

للشارع مبختلف اإلعالنات وامللصقات الدعائية حىت توجه املستهلك للبضاعة املناسبة، أو املواطن ةواملتاجر الزاخر
املطلوب، ويكفي القراءة أمهية أا ذكرت يف القرآن الكرمي كأول آية حاثة على التمسك بالعلم والرقي باألمة 

خلَق اِإلنسانَ من ) 1( ك الذي خلَق﴿ اقْرأ بِاسمِ رب: يف قول اهللا عز وجل" اقرأ"اإلسالمية عن طريق الفعل اآلمر 
 لَق2(ع(رأْ وقْراب ماَألكْر ك)3( بِالْقَلَم لَّمي عالذ)4( لَمعي ا لَمانَ مساِإلن لَّمع)5-1: اآليات. سورة العلق(﴾ )5.(

والقراءة أيضا أداة اإلنسان اليت يستخدمها يف نقل أفكاره من خالل التأليف، أو يف استخدام الوسائل التعليمية 
أا وسيلة التواصل بني الشعوب، وإن تباعدت املسافات بينهم، إضافة إىل أا مفتاح أو وسائل االتصاالت، كما

إن القراءة «تعلم اللغة، وبوابة لولوج عامل املعرفة، وجماالت العلم املختلفة، كما أا تنظم أفكار اتمع وتقرب بينها 
أي تساعدهم على الوحدة االجتماعية، فإذا ساد هي األداة الفعالة لتقارب الناس، وتبث روح التفاهم فيما بينهم، 

اجلهل بالقراءة فمن سريعى شؤون الناس؟ وكيف يتم ذلك يف خمتلف القطاعات والدوائر الرمسية وغري الرمسية؟ وميكن 
أن حيس املرء بأمهيتها، حني يرى ماكينة اتمع تدور يف كل مكان، فهي أشبه ما تكون بالتيار الكهربائي أو أنابيب 

1»املياه اليت تصل إىل كل بيت وإىل كل مرفق، لتسري احلياة ا طبيعة ومنتجة

فالقراءة مهمة للمجتمع والفرد على حد سواء، ويكفي أا وسيلة تنمية املعارف لتحقيق التطور واالزدهار، أما 
ا أا صلة الوصل بني العلوم األخرى، بالنسبة لتلميذ املرحلة االبتدائية فهي تساعده على النجاح يف مواد الدراسة، كم
فالقراءة هلا أمهيتها للفرد، ألا تسهم «وخصوصا علوم اللغة من تعبري شفوي وكتايب، إىل إمالء، وكتابة وقواعد لغة، 

يف بناء شخصية اإلنسان عن طريق تثقيف العقل واكتساب املعرفة، وذيب العواطف واالنفعاالت، وهي أداة التعلم 
اة املدرسية، فاملتعلم ال يستطيع أن يتقدم يف أية ناحية من النواحي، إال إذا  استطاع السيطرة على مهارات يف احلي

. 2005، 1ط،عمـان، األردن ،والتوزيـع دار وائل للنشـر  ،مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها: سعدون حممود الساموك وهدى علي جواد الشمري1
.172ص
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القراءة، وهي كذلك مهمة للجميع ألا أداة لالطالع على التراث الثقايف، الذي تعتز به كل أمة تفخر بتارخيها، وهي 
1»بعامله وما فيهأداة من  أدوات االتصال االجتماعي فتربط اإلنسان 

وقبل أن يتعلم التلميذ كيفية حتويل الرموز املكتوبة إىل منطوقة فإنه يتعلم كيفية نطقها نطقا صحيحا عن طريق 
االستماع الذي يعد من املهارات املساعدة على القراءة، إىل أن يرتكز على األساس الصحيح، فتصبح عملية القراءة 

ع، إضافة إىل أن القراءة تساعد على تنمية الذوق اجلمايل، واإلحساس باللغة مما يساعده بعدها أوىل من عملية السما
جيب أن يؤدي بالقارئ إىل االستجابة فكريا إىل مضمون ما يقرأ فهذه هي «، فتعلم القراءة فعلى التحرير والتألي

عندما يقرأ مجلة . يف تكوين فكر الولدإحدى األهداف الكربى هلذا النوع من التعليم، إن القراءة حتقق تقدما حامسا 
القراءة جترب على متثل املواقف وتصورها عن طريق الفكر : جيد نفسه أمام رموز مادية ال يدعمها أي عنصر ملموس

بواسطة الرموز اليت تشكل اجلملة يف النص املطبوع، فتعلم القراءة إذا هو تقدم حيققه املرء يف السيطرة على قواه 
2»العقلية

هل القراءة جمرد رموز : تعددت احملاوالت لتحديد مفهوم شامل وواف للقراءة، وصار التساؤل كالتايل
وحروف نتعلمها ومعان نفهمها لتحقيق غرض التواصل والتفاعل يف اتمع فقط؟ أم أا عملية عقلية معقدة حتتاج 

اليت تكسب الفرد خربات جتعل من حاضره جسر عبور إىل تعليم واكتساب واجتهاد جلعلها مهارة من أهم املهارات 
بني ماضيه ومستقبله؟ 

ال بد إذن من الوقوف على خمتلف املفاهيم املعروفة، وإلقاء الضوء عليها ومقارنتها للخروج بتعريف نستطيع 
.من خالله تبني معىن القراءة

:تعريف القراءة-1

لزمن، إذ كان القارئ احملترف يف نظر البعض هو من يتقن أداء تنوع مفهوم القراءة بتطوره عرب ا
احلروف، وحيفظ عددا كبريا من املفردات، مث تطور مفهومها إىل التعرف على الرموز وفهم أبعادها الداللية، مث تدخل 
اجلانب االنفعايل من طرف قارئ النص، فأضحى ينقده ويسخط أو يرضى عليه، وبعدها صارت القراءة وسيلة
الكتساب خربات معرفية تعني اإلنسان على مواجهة احلياة العملية، إضافة إىل أا وسيلة تسلية ومتعة، ورفقة مفيدة 

.تدفع عن اإلنسان امللل والضجر

: حممد بن إبـراهيم اخلطيـب  : نقال عن. 305ص،1980، 3ط،الكويت،دار القلم،تدريس اللغة العربية باملرحلة  االبتدائية: حممد صالح الدين جماور1
.58-57ص،طرائق تعليم اللغة العربية

.111ص،1971، مكتبة لبنان،هشام نشابة وآخرون: تر،التربية والتعليم: روبري دوترانس وآخرون2
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ولقد كان مفهوم القراءة يف املاضي يقف عند اإلدراك « ": حسن عبد الشايف"ويف هذا الصدد يقول الباحث 
والتعرف عليها، والقدرة على قراءا، إال أا نتيجة للبحوث التربوية بعامة، والبحوث ةكتوبالبصري للرموز امل

عملية عقلية "التربوية اليت أجريت على القراءة خباصة، تغري مفهومها خالل هذا القرن، وأصبح مفهوم القراءة أا 
واجهه من مشكالت، واالنتفاع ا يف املواقف يتفاعل القارئ معها فيفهم ما يقرأ أو ينقده ويستخدمه يف حل ما ي

1»"احليوية

فن لغوي ينهل منه اإلنسان ثروته اللغوية، إا عملية ترتبط باجلانب الشفوي للغة من حيث كوا ذات «وهي أيضا 
2»توبة، وترتبط أيضا باجلانب الكتايب للغة من حيث أا ترمجة لرموز مك)القراءة اجلهرية(عالقة بالعني واللسان 

إال إذا استخدم اإلنسان العني " قرأ"فالقراءة إذن ذات شقني شفوي وكتايب، إذ ال ميكن أن يستعمل الفعل 
عملية عقلية عضلية انفعالية تشتمل على تعرف الرموز «واللسان معا، ولقد توسع بعضهم يف تعريفها على أا 

وهي 3»ها، وحل املشكالت من خالهلا واالستمتاع باملادة املقروءةاملكتوبة، والنطق ا، وفهمها، وتذوقها، ونقد
عملية حتويل الرموز املكتوبة إىل ما تدل عليه من معان وأفكار عن طريق النطق، وليس بالضرورة أن يكون «أيضا 

ئ أسلوب النطق مسموعا، بل رمبا يكون مهموسا يف حالة القراءة الصامتة، ولكن يف كلتا احلالتني يستخدم القار
املعىن -2. الرمز املكتوب-1: حتليل هذه الرموز إىل معانيها الذهنية لذلك فإن عناصر القراءة األساسية هي

4»اللفظ يف حالة القراءة اجلهرية والوصول إىل املعىن مباشرة يف حالة القراءة الصامتة-3. املكتوب

تالف عن تعلم اللغة بالسماع، أي أا ختالف املبدأ من خالل هذا التعريف يتضح أن القراءة ختتلف كل االخ
القدمي عن تقدم السماع على الكتابة، فأساس القراءة هو ما هو مكتوب وليس ما هو مسموع، هي عملية حتويل ما 

.تراه العني من رموز إىل ما ينطقه اللسان من أصوات، وما يدركه العقل من دالالت

والقراءة «: إىل توضيح أكثر ملفهوم القراءة ومقارنته مع مفهوم التالوة قائال" اريحسين عبد الب"ويذهب الباحث 
كعمل تعليمي ال تكون من جمرد شكلها اجلهري والصامت وإمنا من منظورها الذهين كعملية جامعة حتليال وتركيبا 

آن، ففي كل هذه املواقف معا، وأصدق ما يطلق عليه قراءة حماضرات األساتذة يف اجلامعات، وندوات تفسري القر
يفسر احملاضرون واملفسرون املادة العلمية؛ أي يقرأوا، أما ما يفعل يف املذياع والتلفاز يف نشرات األخبار فهو تالوة 

5»وليس قراءة، هو تالوة من نص مكتوب ينقل حرفيا من دون شرح وال تفسري وال تعليق وال تعليل

.10ص،الطفل والقراءة: فهيم مصطفى1
.63ص،2003، 2ط،مصر،القاهرة،عامل الكتب،االجتاهات التربوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية: حممد رجب فضل اهللا2
.12ص،2006، 1ط،القاهرة،عامل الكتب،القراءة وتنمية التفكري: سعيد عبد اهللا اليف3
.104ص،طرق تدريس اللغة العربية: زكريا امساعيل4
.150-149ص،قضايا يف تعليم اللغة العربية وتدريسها: حسين عبد الباري عسر5
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إعمال الفكر للفهم واإلدراك، بعد الشرح والتفسري من -حسب الباحث–ءة فيشترط إذن يف عملية القرا
لكن من املالحظ أن هناك نقاطا أساسية اتفق عليها أغلب الباحثني وإن اختلفوا يف ... طرف املعلم أو احملاضر أو

:طريقة الشرح والتفسري، وميكن إمجاهلا فيما يلي

راك الرموز املكتوبة بصريا وحتويلها إىل دالالت ذات معان تدرك القراءة عملية منشؤها العقل القادر على إد-1
.ذهنيا

.تشتمل القراءة على النطق واجلهر مبا هو مكتوب، وتفسريه ونقده والتفاعل معه-2

تصبح هاته الرموز املقروءة فيما بعد خربات ضمنية يستعملها اإلنسان لتطوير قدراته ومهاراته احلياتية وحل -3
.مشكالته

ة ممتعة ترضي ذوق اإلنسان وحاجاته كرفقة مفيدة من جهة، كما أا من جهة ثانية عملية ديناميكية هي عملي-4
.يستعملها اإلنسان حينما يصبح قارئا متمرسا على تأليف نص مقروء آخر على حساب نصوص مقروءة سابقا

عل معها، واستخدامها يف حل فالقراءة هي تعرف على الرموز والنطق ا وفهمها، وحتليلها ونقدها، والتفا
.املشكالت، واالنتفاع ا يف املواقف احليوية، وإضفاء متعة نفسية لدى القارئ

على " تعرف"يقدم تعريفا متطورا عن التعريفات السابقة، رافضا مفهومي " علي أمحد مدكور"وجند الباحث 
يف اللغة العربية تعين إدراكا حباسة من احلواس " رفالتع"هلذه الرموز، وحجته يف ذلك أن كلمة " فهم"الرموز، و

اخلمس، مما يؤدي إىل اخللط بني التعرف البصري على الرموز املكتوبة، أو التعرف اللمسي كما هو احلال مع طريقة 
" الفهم"للعميان، ونفس األمر مع التعرف السمعي الذي يعد ضمن مهارات االستماع ال القراءة، أما " برايل"
1»حسن تصور املعىن، وجودة استعداد الذهن لالستنباط«وكما جاء يف معاجم اللغة فهو -حسب الباحث-

أي : أن نظر إىل الشيء نظَرا ونظرا«" املعجم الوسيط"، فيذكر أنه جاء يف "استبصار"و" نظر"وعوضهما مبصطلحي 
2»...فكر أي تدبر و: أبصره وتأمله بعينه، ونظر الشيء أبصره، ونظر فيه

تزيح ما سواها " نظر"، فريى أن كلمة "اإلدراك البصري"وهذا التعريف اللغوي يدعمه الباحث مبصطلح آخر وهو 
ويف هذا اجلانب من عملية القراءة يدرك التلميذ «يف مفهوم القراءة التقليدي من استماع، وقراءة العميان وغريها، 

.130ص،تدريس فنون اللغة العربية: علي أمحد مدكور1
.131ص،س فنون اللغة العربيةتدري: علي أمحد مدكور: نقال عن. 932-931ص. املعجم الوسيط2
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كلمة ذات داللة حمددة، يستطيع إحضارها يف ذهنه كلما رآها، كما أنه ميكنه الكلمة، وحيوهلا من رمز ال معىن له إىل 
1»استخدامها يف التعبري عن أفكار معينة

أي : بصر بصرا«: أيضا يف قوله" املعجم الوسيط"فيستدل مبفهومه اللغوي من " االستبصار"أما مصطلح 
أبصر : ويقال. نظر ببصره فرأى، ورأى ببصريته فاهتدىأي: أبصر فالن: وتقول. صار بصريا، وصار ذا بصرية

الفهم، : يتسع لكل املعاين التالية" االستبصار"مما سبق يتضح لنا أن «: ويضيف قائال2»...أي استبان ووضح: الطريق
أو ما وإدراك العالقات بني مدلوالت األلفاظ واجلمل والفقرات واألفكار واملوضوعات، الوصول إىل املعاين اخلفية 

3»وراء السطور، استقراء النتائج وحسن التوقع والتنبؤ مبا سيكون عليه الواقع، واختاذ القرارات وإصدار األحكام

ويتضح لنا من خالل هذا الرأي جدة التعريف، وتطوره الواضح مقارنة بسابقيه، وقد تعدى فيه الباحث ذاك 
العملية السلوكية النابعة عن استجابة التلميذ ملثري معني خارجي أو داخلي، املفهوم التقليدي للقراءة واليت كانت تلك 

بناء عن تلقني املعلم، أو ترمجة رموز مرئية، إىل العملية العقلية اليت تنمو شيئا فشيئا داخل الطفل وال تتوقف عند حد 
هلذا، فنحن «: ءة حني يقولمعني، وجيمع الباحث إضافة إىل ذلك عدة عناصر تساهم يف تكوين مفهوم عام للقرا

يتفق مع املفهوم النامي املتطور لعملية -فيما أرى–، فإن هذا "استبصار"و" نظر"إن القراءة عملية : عندما نقول
إدارك العالقات -3. الفهم-2. الرؤية بالعني مع التفكر والتدبر-1: القراءة، والذي يشتمل على املهارات التالية

القدرة على التوقع والتنبؤ بالنتائج، وصلة كل ذلك -4. قروءة عن طريق التحليل والتفسريبني جزئيات املادة امل
.التقومي-6. النقد يف ضوء معايري عملية وموضوعية- 5. بالواقع املوضوعي واخلربات اإلنسانية السابقة

ؤية بالعني مع التفكر والتدبر، فالنظر هو الر. وعلى هذا فبني النظر واالستبصار يف القراءة عموم وخصوص مطلق
واالستبصار هو الفهم والتحليل والتفسري والتطبيق والنقد والتقومي عن طريق استخدام كل قوى اإلدراك الظاهرة 

4»والباطنة اليت منحها اهللا لإلنسان

ستخدام ومن خالل كل هذه التعريفات تتضح لنا أمهية القراءة بشكل جلي، حيث تشجع اإلنسان على ا
حواسه، وإعمال فكره، وتنمية ذوقه، وكشف ما يقصده اآلخرون، كما أن هلذه العملية اليت تبدو معقدة أهدافا 

:، وهي كالتايلاالبتدائيةوأبعادا، أخذا مناهج تعليم اللغة بعني  االعتبار، وأفادت منها مبا يفيد التالميذ يف املراحل 

.ثيل املعىنحتقيق جودة النطق، وحسن األداء، ومت-1

.131ص،تدريس فنون اللغة العربية: علي أمحد مدكور1
.134ص،تدريس فنون اللغة العربية: علي أمحد مدكور: نقال عن. 59ص. املعجم الوسيط2
.135ص. املرجع نفسه3
.135ص. املرجع نفسه4
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اكتساب املهارات  القرائية كالسرعة، واالستقالل يف القراءة، وحسن الوقف عند اكتمال املعىن، وحتديد أفكار -2
.املادة املقروءة

.تنمية القدرة على الفهم، وامليل إىل القراءة-3

.تنمية حصيلة املتعلم اللغوية-4

ح عن املادة املقروءة، وتنمية التخيل واإلبداع، والتذوق، تنمية ثروة املتعلم الفكرية وتدريبه على التعبري الصحي-5
.واحلس النقدي

.1االستفادة من املادة املقروءة يف حل املشكالت، واستغالل وقت الفراغ ا-6

وهذه هي األهداف العامة يف املرحلة االبتدائية، حيث أمجع علماء النفس اللغوي، وعلماء اللغة على أن هذه 
.م ما يسطر يف تعليم القراءة، وما يناسب الطفل يف هذه املرحلةالنقاط هي أه

:أنواع القراءة-2

تعددت االقتراحات حول تقسيم واحد للقراءة، وبيان أنواعها من كل النواحي، فاقترح بعضهم 
واالجتماعية، قراءة صامتة موضحني أسسها النفسية : تصنيفها على أساس الشكل العام، وتنقسم إىل قسمني

والفيزيولوجية، وقراءة جهرية درسوها من حيث النواحي اللغوية واالنفعالية واالجتماعية، وبعدها صنفت على أساس 
الغرض العام للقارئ، وتنقسم إىل شقني قراءة الدرس وقراءة االستماع، مث تصنيفها على أساس األغراض اخلاصة 

وقراءة املذاكرة واحلفظ، والقراءة السريعة، وقراءة لتكوين فكرة عامة، للقارئ وهي متعددة منها قراءة االستمتاع،
وقراءة جلمع املعلومات، وقراءة نقدية حتليلية، وأخرى حلل املشكالت وغريها، وتعددت األقوال واآلراء فيها ويف هذا 

اءة اجلهرية والقراءة التقسيم، إال أن البعض رأى أن هذا التقسيم هو جمرد فروع عن نوعني أساسيني ومها القر
.الصامتة، خاصة يف األقسام االبتدائية

.14: ص،القراءة وتنمية التفكري: سعيد عبد اهللا اليف1
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:القراءة الصامتة-2.1

:تعريفها-أ

استقبال الرموز املطبوعة، وإدراك «يعرف هذا النوع من القراءة تعريفات عديدة فهي عبارة عن 
قروءة، ويف القراءة الصامتة تلتقط العني الرموز املكتوبة، معانيها يف حدود خربات القارئ ووفقا لتفاعالته مع املادة امل

1»والعقل يترمجها، وال عمل جلهاز النطق اإلنساين فيها، فال صوت فيها، وال حتريك للسان أو الشفتني

قراءة ليس فيها صوت وال مهس وال حتريك لسان أو شفة، حيصل ا القارئ على املعاين واألفكار من «وهي أيضا 
أي أن البصر والعقل مها العنصران الفاعالن (انتقال العني فوق الكلمات واجلمل دون االستعانة بعنصر الصوت خالل 

ولذلك تسمى القراءة البصرية فهي تعفي القارئ من االنشغال بنطق الكالم، وتوجيه كل اهتمامه إىل ) يف هذه القراءة
2»فهم ما يقرأ

3»الربط بني الكلمات باعتبارها رموزا مرئيةاألساس النفسي هلذه الطريقة هو«فـ 

عملية حل الرموز املكتوبة وفهم مدلوالا بطريقة فكرية هادئة، وتتسم بالسهولة «وتعرف أكثر تفصيال أا 
والدقة، ال دخل للفظ فيها إال إذا رفع القارئ نربات صوته ووظف حاسة النظر توظيفا مركزا، إذ تنتقل العني فوق 

مات وتنتقل بدورها عرب أعصاب العني إىل العقل مباشرة، ويأيت الرد سريعا من العقل حامال معه املدلوالت املادية الكل
أو املعنوية للكلمات املكتوبة واليت سبق له أن اختزا، ومبرور النظر فوق الكلمات يتم حتليل املعاين وترتيبها يف نفس 

4»الوقت كي تؤدي املعىن اإلمجايل للمقروء

فاملتفق عليه من خالل هذه التعريفات هو أا عبارة عن احتاد البصر والعقل وغياب عنصر الصوت أو النطق، وتكون 
أكثر تركيزا من غريها حملاولة فهم مدلوالت الكلمات، وإعمال الفكر فيها، ونالحظ أن حياتنا قائمة على القراءة 

وال يتم ذلك بسهولة ودقة إال مع هذا النوع من القراءة، كما تعترب الصامتة، ألننا حناول جاهدين فهم معىن ما نقرأ
القراءة الصامتة أول ما يبدأ به التلميذ درس القراءة، إذ يطلب املعلم منه قراءة النص قراءة صامتة حىت ميكنه استجماع 

.معىن الكلمات وكيفية نطقها

فسية واالجتماعية والفيزيولوجية، فهي مفيدة من الناحية وتنبين القراءة الصامتة على جمموعة من األسس الن
مما جينبهم احلرج، إضافة إىل أن هناك من يؤثر الصمت واهلدوء على النطقالنفسية ملن يعانون من قصور يف أجهزة 

.15ص،القراءة وتنمية التفكري: سعيد عبد اهللا اليف1
.17ص،2000، 1ط،األردن-عمان،الدار العلمية الدولية ودار الثفافة،طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة: هشام احلسن2
.71ص،الطفل والقراءة: فهيم مصطفى3
.110ص،طرق تدريس اللغة العربية: زكريا امساعيل4
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وجب اجلهر، كما أن التأمل اهلادئ هو أقرب إىل جين الفوائد، ومن الناحية االجتماعية تفيد الذوق العام الذي ي
الناحية وتفيد من. كتبات العامةاحترام شعور اآلخرين ورغبام يف عدم اإلزعاج ونرى ذلك بشكل كبري يف امل

.الفيزيولوجية إراحة أعضاء النطق، وعدم تعريض الصوت إلجهاد حمتمل حيدث عادة مع القراءة اجلهرية

:أهدافها- ب

ه منها إذ تتيح له تأمل العبارات والتراكيب وعقد  املقارنات إكساب التلميذ املعرفة اللغوية وزيادة حصيلت-1
ظهر من خالل تطبيق اختبارات القراءة على التالميذ أم عندما جييبون «بينها، وتعوده السرعة يف القراءة والفهم، إذ 

1»فهمعنها يف صمت يستغرقون وقتا أقصر مما لو أجابوا عنها جهرا، وأن  القراءة الصامتة ال تعرقل ال

.تنمية دقة املالحظة، واحلواس، وتنشيط اخليال وتغذيته-2

تعويد التلميذ تركيز انتباهه ملدة طويلة، كما أا تشغل تالميذ الفصل وتعودهم االعتماد على النفس يف الفهم، -3
.يناسبهكما تعودهم حب االطالع، وتراعي الفروق الفردية بينهم حيث يستطيع كل فرد القراءة حسب معدل 

هي أسلوب احلياة الطبيعية، لذا وجب تعويد التالميذ عليها وتعليمهم إياها منذ الصغر، حىت يستعملوا يف -4
.مواقف احلياة اليومية املختلفة

.توجيه التالميذ للعناية البالغة باملعاين واليت تتشتت بعنصر النطق-5

صعوبة تصحيح األخطاء للتالميذ إال إذا : النتقاد وإظهار عيوب منهاإال أن هذه الطريقة مل تسلم من بعض ا
.جهروا ا، وصعوبة التأكد من حدوث فعل القراءة من قبلهم، كما أا غري مناسبة للتالميذ الضعاف

:القراءة اجلهرية-2.2

:تعريفها-أ

كنها تتميز عنها بعنصر الصوت والذي يشبه تعريفها إىل حد كبري تعريف القراءة الصامتة، ل
يسمعه اآلخرون فيتفاعلون معه باالستحسان أو االستهجان، كما أن هلا فوائدا وأهدافا وميزات عن الطريقة السابقة، 

تعتمد القراءة اجلهرية على فك الرموز املكتوبة، وتوظف هلذه املهمة حاسة النظر، ويعمل جهاز النطق على «إذ 
يت تنقل هذه الرموز إىل العقل الذي حيلل املدلوالت واملعاين، ويستمر القارئ يف قراءته اجلهرية ما تصديق الرؤيا ال

دامت األلفاظ مألوفة لديه، وما دام العقل يرسل إشارات املدلوالت، واملعاين باستمرار، ويكون رد فعل القارئ على 

.140ص،ةتدريس فنون اللغة العربي: علي أمحد مدكور1
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فهم املعىن أو املدلول فإن القارئ يتوقف عن القراءة حىت هذه اإلشارات إجيابيا، أما إذا مل يرسل العقل إشارات تفيد 
1»يستقيم لديه املعىن

التقاط الرموز املكتوبة بواسطة العني، وترمجة العقل هلا، مث اجلهر ا باستخدام أعضاء النطق «وهي أيضا 
2»استخداما سليما

، من تعرف بصري للرموز الكتابية، وإدراك عقلي قراءة تشتمل على ما تتطلبه القراءة الصامتة«وتعرف أيضا أا 
ملدلوالا ومعانيها، وتزيد عليها التعبري الشفوي عن هذه املدلوالت واملعاين، بنطق الكلمات واجلهر ا، وتفسري 
األفكار واالنفعاالت اليت حتتوي عليها املادة، وهي بذلك أصعب من القراءة الصامتة، وهي أحسن وسيلة إلتقان 

ق وإجادة األداء ومتثيل املعىن، وتذوق النصوص األدبية، وهي وسيلة لتشجيع التالميذ على احلديث، وتعد التالميذ النط
3»للمواقف اخلطابية ومواجهة الناس

قد اشتمل هذا التعريف األخري على مزايا هاته الطريقة، وميكن االستنتاج أن القراءة اجلهرية، أصعب من القراءة 
ومها حماولة إجادة النطق، وفهم - خاصة عند تلميذ  املرحلة االبتدائية–ة انشغال العقل بأمرين معا الصامتة لصعوب

املعىن املطلوب مع تسارع القراءة، خاصة أن طفل هذه املرحلة ال يفهم املعاين من السياق بل حياول فهم مدلول 
وءة قصرية تناسب العمر العقلي للتلميذ، وأن يهيأ الكلمة الواحدة لينطلق إىل غريها، لذا وجب أن تكون املادة املقر

التالميذ مسبقا ملثل هذه اخلطوة، مث يقرأ املعلم منوذجا عن املادة بتأن حىت يتمكن التالميذ من تقليده فيما بعد، مع 
.مراقبة املعلم املستمرة ألخطائهم وتصحيحها بشكل مينع وقوع احلرج فيما بينهم

:أهدافها- ب

.لصامتة عموما هي أهداف للقراءة اجلهريةأهداف القراءة ا-1

تعويد التالميذ صحة األداء مبراعاة عالمات الترقيم، وحماولة تصوير اللهجة للحاالت االنفعالية املختلفة من -2
.تعجب واستفهام وغريها، وتعويدهم على جودة النطق بضبط خمارج  احلروف

اسبا لقياس مقدار الطالقة والدقة يف النطق واإللقاء، مع تيسر للمعلم الكشف عن األخطاء، إذ تعترب اختبارا من-3
.تعويدهم السرعة يف األداء

.113ص،طرق تدريس اللغة العربية: زكريا امساعيل1
.16ص،القراءة وتنمية التفكري: سعيد عبد اهللا اليف2
طرائـق تعلـيم اللغـة    : راهيم اخلطيبحممد بن إب: نقال عن. 69ص. القاهرة،دار املعارف،1978، 1ط،املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية: عبد العليم3

.82ص،العربية
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.تساعد التلميذ على الربط بني ما هو مسموع وما هو مكتوب يف احلياة اليومية-4

بيان أوجه متعتها، من خالل استخدام التلميذ حلاسيت السمع والبصر معا، خاصة إن كانت املادة املقروءة -5
.ة، أو شعرا، أو حواراقصة ممتع

التقليل من اخلجل واإلحراج، وتعويد التلميذ اجلرأة، وحماولة زيادة ثقته بنفسه من خالل رفع معنوياته أمام -6
.أقرانه مبنحه فرصة إلثبات وجوده

عيوب، وإن كانت هناك عيوب ففي مكونات املادة اليت ال تشجع الهلذا النوع مزايا أكثر من أنيبدو
تالميذ على القراءة اجلهرية خللوها من املتعة أو لعدم مشاتها مبواقف احلياة اليومية اليت قد يعيشها التلميذ ال

ويفهمها، أما اجلانب النفسي فيجب مراعاة التالميذ االنطوائيني الذين يفضلون العزلة واهلدوء وحيرجون أمام 
هرية، من خالل تقدمي األسهل واألمتع هلم، وال شك أن هلذه أقرام، وهذا بتشجيعهم شيئا فشيئا على القراءة اجل

الطريقة أمهيتها يف املواقف احليوية، إذ تفيد يف قراءة  التعليمات واإلرشادات أمام اآلخرين، وتسهل احلديث يف 
متة يف اإلذاعة املدرسية إن وجدت، وقراءة نشرات األخبار، والترفيه وإرضاء الذات، كما أا تلي القراءة الصا

.حصة القراءة

:طرق تعليم القراءة-3

مير الطفل أثناء تعلمه القراءة بعدة مراحل تراتبية يتهيأ بواسطتها الكتساب هذا النشاط املليء 
باملهارات احلسية والذهنية، وميكن اعتبار مرحلة استعداده للقراءة أوىل املراحل وتكون قبل دخوله املدرسة، سواء 

املرحلة التحضريية اليت تكون مبثابة إعداد مسبق للمدرسة، حيث مرياض األطفال، أمكان ذلك من طرف األسرة أأ
يتم إعدادهم نفسيا وعقليا، وتدريبهم على نطق بعض احلروف وتذكرها من خالل رمسها وتلوينها، أو قراءة قصص 

اال الواسع من عامل اخليال، أو وصف الصور واألشكال تثري شغفهم ملطالعتها أو لتعلم اللغة اليت تفتح عليهم هذا 
ول على القصص من املكتبات، حىت إذا دخلوا املدرسة ألفوها، وأحبوها، صمن خالل احلديث عنها، أو تعويدهم احل

ساسية وأقبلوا على الدرس غري متهيبني منه، وتكون فترة السنتني األوىل والثانية هي فترة تكوين العادات القرائية األ
وبعض املهارات والقدرات، عن طريق التعريف باحلروف والكلمات، وتنمية الرصيد اللغوي يف ذهن التلميذ، والتمييز 
الصويت والبصري، وقراءة اجلمل القصرية، مث اجلمل الطويلة وبعدها النصوص القصرية، حىت إذا ما انتهت هاته املرحلة 

.ب املدرسي وراعوا أثناء قراءم حركات الضبط الثالثأتقنوا قراءة النصوص املوجودة يف الكتا
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ملخصا يتحدث عن القراءة التفاعلية كنظرة حديثة لعملية القراءة من وجهة " دول رود"أمجل الباحث وقد 
نظر معرفية، وقد أورد جدوال مجع فيه هذه العوامل وفق مراحل منو الطفل، نذكر منها ما خيص الطور األول من 

: 1، وهو كالتايلعليم االبتدائيالت

عالقة القراءة واالستماعكيفية اكتساااخلصائص النوعية)العمر(مدى الصف تصميم املرحلة

املرحلة األوىل بداية القراءة 
Initialوفك الرموز 

reading and
decoding

الصف األول وبدايـة  
، 6العمر . الصف الثاين

.سنوات7

ـ - ة يتعلم الطفل العالق
ــرف   ــني األحـ بـ
ــوات، بــني   واألص
املكتوب واملتلفظ به من 

.الكلمات

الطفل قادر على قراءة -
نصوص بسيطة يتضمن 
كلمات ترد كـثريا يف  
االستعمال وهي كلمات 

.عارية

يستخدم املؤلفة مـن  -
.مقطع واحد

التعليم املباشـر لعالقـة   -
) األصوات(احلرف بالصوت 
.وممارسة استعماهلا

ســيطة قــراءة قصــص ب-
تستخدم كلمـات بعناصـر   
صوتية مت تعليمها وكلمـات  
شائعة مع قراءة ملـواد تقـع   
فوق مستوى الطفل القرائي 
املستقبل لتطوير مناذج لغوية 
ومعرفة كلمـات جديـدة   

.وأفكار

مستوى صعوبة اللغـة  -
اليت يقرأها الطفل يقع حتت 
مستوى اللغـة املفهومـة   

.عندما تسمع

يف اية املرحلـة األوىل -
غالبية األطفال ميكنهم فهم 

كلمة عند 4000أكثر من 
مساعها ولكنهم يقـرأون  

.منها600حوايل 

التأكد : املرحلة الثانية
والطالقة 

Confirmation and
fluency

.3، 2الصفني 

.سنوات8-7العمر من 

يقرأ الطفل قصصـا  -
وخمتارات بسيطة مألوفة 

مع زيادة يف الطالقة يتم 
هذا عن طريق عناصر 

.فك الرموز األساسية

ــردات - إدراك املفـ
برؤيتها كعمل

تعليم مباشر يف مهـارات  -
فك الرموز املتقدمة وقـراءة  
واسعة ملواد مألوفـة وممتعـة   
واليت تـؤدي إىل االرتفـاع   

.مبستوى الطالقة أثناء القراءة

ع إىل قراءات تقع باالستما-
فوق مستوى الطلبة املستقل 

لتعمل على 

يف اية املرحلـة الثانيـة   
كلمة ميكن 3000حوايل 

قراءا وفهمها وحـوايل  
معروفة عند مساعها 9000

يظل االستماع أكثر فعالية 
.من القراءة

.66ص. 2009، 2ط،األردن-عمان،دار املسرية،املهارات القرائية والكتابية: راتب قاسم عاشور وحممد فخري مقدادي: ينظر1
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عالقة القراءة واالستماعكيفية اكتساااخلصائص النوعية)العمر(مدى الصف تصميم املرحلة

وسياق املعىن يف قـراءة  
ــص  ــة القص املألوف
.واملختارات

تطوير لغة األطفال ومعرفتهم 
.باملقررات واملفاهيم

اخلصائص النوعية اليت متيز كل مرحلة من مراحل النمو اللغوي عند الطفل إن هذا اجلدول يوضح جليا 
راءة، وال ميكن ألي وكذا كيفية اكتساب مهارة القراءة، وعالقتها باالستماع، فاالستماع هو الشق األهم يف الق

شخص تعلم أصوات  الكلمات وكيفية نطقها دون هذه املهارة، والطفل أحوج ما يكون ملعلم يرشده ملعرفة الرموز 
كتوبة وترمجتها إىل دالالت معينة، كما يبدو أن قراءة القصص اليت تكون مشوقة عند الطفل وهي نوع من أنواع امل

تعة معا، تساهم بشكل كبري يف تدريب الطفل على القراءة ومن مث تشجيعه عليها، القراءة اخلارجية وهدفها التعلم وامل
.لذا وجب توفري القصص لألطفال يف هذه املرحلة وعدم االعتماد الكلي على املعلم

ى وقد أمجع الباحثون علإن للقراءة طرقا عديدة يقوم ا املعلم داخل القسم لتسهيل اكتساا، وتبليغها، 
تنويع طريقة التدريس من حصة إىل أخرى أمر ضروري «طريقتني لتعليم القراءة مع بيان ميزاما وعيوما، ورأوا أن 

للمحافظة على حيوية الدارسني، شريطة أن ينظر إىل الدرس على أنه عرض درامي له بداية تشد االنتباه، وتسلسل 
:كالتايلفكان التقسيم 1»األحداث وتعقد وحل واية وإغالق

):اجلزئية(الطريقة التركيبية -1. 3

:وتندرج حتتها طريقتني اثنتني مها

:الطريقة اهلجائية-أ

تقوم بتعليم الطفل احلروف اهلجائية أوال، أي أا تبدأ باجلزء الصغري وهو احلروف لتنتقل 
ا إىل تركيب هاته احلروف يف كلمات تكرب بالتدريج؛ أي ضم حرفني فثالث فأربع وهكذا دواليك إىل أن بعده

وكان املعلم يعلم األطفال طريقة نطق هذه احلروف مفتوحة ومكسورة «تطول الكلمات لتشكل مجلة فجمال 
علمهم الشدة، والسكون وحروف الباء مع الفتحة، مث مع الكسرة، مث مع الضمة، مث ي-مثال–فيعلمهم . ومضمومة

2».إخل... املد، والتنوين، وأل الشمسية والقمرية

.21ص،القراءة وتنمية التفكري: سعيد عبد اهللا اليف1
.151ص.تدريس فنون اللغة العربية: علي أمحد مدكور2
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:الطريقة الصوتية- ب

وتتم عن طريق تعليم أصوات احلروف بدال من أمسائها؛ أي بذكر حروف الكلمة أوال 
حلروف مع حركاا الثالث، جتمع يف منفصلة مث ينطق ا موصولة دفعة واحدة، وبعد إتقان الطفل نطق أصوات ا

وهذه «صوتني مث ثالثة وهكذا حىت يؤلف كلمات ومجال، ويف هذه الطريقة يصاحب تعليم القراءة تعليم الكتابة، 
الطريقة تتفق مع الطريقة اهلجائية يف األساس وهو البدء باجلزء، وختالفها يف أن الطريقة اهلجائية تعىن بتعليم أمساء 

الطريقة الصوتية فترى أن تعليم أمساء احلروف يعوق الطفل يف عملية تركيب الكلمة والنطق ا، ومعظم احلروف، أما 
املعلمني كانوا ميزجون بني هاتني الطريقتني، فكانوا يستخدمون اسم احلرف وصوته حسب مقتضيات املوقف 

1»احلروف أم بأصواا؟التعليمي، وكان اخلالف الوحيد بينهما هو نقطة البداية، هل تكون بأمساء 

وطبعا هلذه الطريقة مزايا وعيوب، إذ رأوا أا ال تكلف املبتدئ مشقة كبرية لسهولتها واعتمادها على احلفظ، 
كما ميكن للطفل التعرف على الكلمات بعد حفظه للحروف، إال أا مل جانب املعىن، فحفظ احلروف األصم ال 

ة، كما أن تعرف الطفل اجلزئي على الكلمات ال يساعده على القراءة اليت تتطلب منه يكون للطفل أية تصورات ذهني
قراءة الكلمة دفعة واحدة، واإلسراع يف قراءة النصوص، كما أن اللغة العربية مليئة باملتشاات الصوتية، واليت ختتلف 

ن ناحية الرسم وتشبهها من ناحية م" عال"ختتلف عن الفعل " على"كلية يف طريقة كتابتها مثل كلمة حرف اجلر 
النطق ا، وقد يتعثر التالميذ أثناء قراءة كلمة غري مشكولة ألم تعودوا جئة احلروف ال قراءة الكلمة كاملة، إذ 
ينبغي حني يتعرف الطفل على الكلمات أن يتعرف عليها وهي داخل سياق ما يشابه سياقاته احلياتية من لعب مع 

، وغريها، مبعىن أن هذه الطريقة ال تضع الطفل داخل دارة تواصلية مع اتمع من خالل اللغة، األقران أو رحالت
.وإمنا هي طريقة آلية صماء مهها تعليم شكل احلرف وصوته ال معناه ودالالته

):الكلية(الطريقة التحليلية -2. 3

مة واليت يكتبها وهي عكس الطريقة األوىل حيث تبدأ من تعليم اجلمل والعبارات التا
املعلم بغية تعرف املتعلم عليها مرسومة، ومنطوقة بل يؤدي به األمر إىل حفظها لينتقل بعدها إىل حتليلها إىل أجزاء 

نظرية اجلشتطالت اليت تذهب إىل أن اإلنسان يدرك األمور احملسوسة «كلمات وحروف، وهذه الطريقة مستمدة من 
2»إىل اجلزئيات والتفاصيلأو اردة إدراكا كليا، مث ينتقل

.وتنقسم هذه الطريقة بدورها إىل قسمني مها طريقة الكلمة وطريقة اجلملة

.153-152ص،تدريس فنون اللغة العربية: علي أمحد مدكور1
.24ص،القراءة وتنمية التفكري: سعيد عبد اهللا اليف2
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:طريقة الكلمة-أ

تستلزم عادة أن نعرض على الطفل عددا من الكلمات «تبدأ بتعليم الكلمات قبل احلروف، وهي 
يتعلم ـ التلميذ ـ : ا بسهولة لتصبح مجال وقصصا صغرية مثلأوال، وأن خنتار هذه الكلمات حبيث ميكن تركيبه

ولو وضحنا الكلمات بالصور ". عادل دخل املدرسة"وبعد فترة يكون منها مجلة قصرية مثل . عادل ـ دخل املدرسة
1»املناسبة لتعلم التلميذ الكلمات بسرعة واستطاع أن يستمتع خبربة قراءة القصص السهلة منذ البداية

اية هذه الطريقة هي الكلمة اليت جتزأ إىل حروف، مث تكوين كلمات جديدة من هذه احلروف، ومن الكلمات فبد
.اجلديدة تكون اجلمل القصرية فالطويلة

:طريقة اجلملة- ب

اهلدف من هذه الطريقة ليس تعليم التلميذ وحدة يستطيع أن يلم ا بعينيه، بل وحدة قائمة على «
ومن . حظه يف تدريس القراءة هنا هو أن األشياء تالحظ ككليات، وأن اللغة ختضع هلذا املبدأواملبدأ الذي نال. فكرة

املسلم به أن مادة العقل هي األفكار يف عالقاا الكاملة، وأن الفكرة هي وحدا ولذلك ينبغي أن نسلم بأن اجلملة 
2»ه إال بانتمائها إىل الكلواملبدأ الثاين هو أن أجزاء الشيء ال يتضح معنا. هي وحدة التعبري

وهذه الطريقة هي املتبعة يف التعليم احلايل باملدارس اجلزائرية، حيث يبدأ تلميذ السنة األوىل يف حفظ مجل قصار 
مرفقة مع الصور يف الكتاب املدرسي، مث يكتبها املعلم على السبورة أو البطاقات حسب نوعية التمرين املطلوب، 

، ولكنه ال يستطيع التعرف عليها دفعة واحدة وإمنا املطلوب منه تشبيهها، خاصة إذا شاهد الصور ليتعرف عليها كتابة
املرافقة هلا فيمكنه فيما بعد تكوين مجل أخرى شبيهة على هذا األساس، واملهم يف هذه الطريقة هو فهم املعىن العام، 

، شرط أن تكون كلمات ميكن جتسيدها يف صور، والتعرف على الكلمات األساسية يف اجلملة مع إعادا عدة مرات
.مث يتدرج املعلم بعدها يف تعريف الكلمات، مث احلرف األساسي املكرر يف عدة كلمات

إن الطريقة الكلية تتماشى والطريقة الطبيعية لتعلم اإلنسان، حيث يدرك األشياء كاملة ويتعلمها، كما أا 
فهما وصوتا ونطقا وكتابة، وتتصل خبرباته واستعداداته، وتقوي ميل البحث عن املعىن تزيد من رصيد املتعلم املعريف 

والتعرف على األشياء احملسوسة، كما أا أفضل الطرق لتعليم السرعة يف القراءة، لكن هذه الطريقة تتطلب من املعلم 
ع الكتاب املدرسي، واإلعداد للدرس جهدا خاصا، واطالعا على أسسها اليت انبنت عليها، حيث ميكنه فيما بعد تطوي

إعدادا جيدا، كما أا ال تعىن بالتعرف على الكلمات، حيث يالحظ بعض القصور يف أدائها وهو عيب املعلم، إذ 

.155ص،تدريس فنون اللغة العربية: علي أمحد مدكور1
.155ص،املرجع نفسه2
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تتطلب هذه الطريقة متابعة مستمرة داخل املدرسة واألسرة على حد سواء، وإال حفظ التلميذ نطق اجلمل والكلمات 
.و على كيفية تطويعه للحرف يف خمتلف أشكاله وسياقاته الكتابيةدون تعرف على رمسها أ

.وهناك من أضاف طريقة أخرى مجعت بني مزايا الطريقتني السابقتني، وميكن إضافتها كطريقة ثالثة

:الطريقة التوليفية-3. 3

رة مجع حماسن الطريقتني السابقتني، أراد معظم الباحثني إجياد أفضل الطرق لتعليم القراءة، فرأوا ضرو
.يف طريقة واحدة جتمع تعلم احلرف وصوته واملعىن املراد فهمه، وقسموا هذه الطريقة إىل مراحل أربع

: مراحلها·

:مرحلة التهيئة واإلعداد-أ

تقليد أصوات حيث يقوم املعلم بتعرف قدرات التالميذ يف حماكاة األصوات، من خالل 
احليوانات، مث يبدأ يف نطق احلروف وأدائها مع تقريب معناها إىل أذهام، ليقلدوه فيما بعد، وتدريبهم على التمييز 
بني األضداد، وقراءة القصص وشرحها ومتثيلها، مث تعويد التالميذ نطق األلفاظ وتكريرها، ونطق أمساء زمالئهم 

ع اللعب باأللفاظ من خالل األلغاز واألمثال، وسرد قصص سردت عليهم، مع والسؤال عن األماكن احملببة هلم، م
.تعويدهم دقة املالحظة، وإدراك ما بني األشياء من تشاات واختالفات

:مرحلة التعريف بالكلمات واجلمل- ب

هم هلا، وتدريبهم على يقوم املعلم بعرض الكلمات السهلة على املتعلمني وحتفيظ
النطق ا، مع إضافة كلمة جديدة يف كل مرة، لتزيد حصيلتهم اللغوية، وتكوين مجل من األلفاظ املتعلمة، واستخدام 
البطاقات واللوحات وغريها من الوسائل املعينة على تعليم القراءة، مع حماولة كتابة احلروف والكلمات واضحة على 

.لكتابةالسبورة كتدريب هلم على ا

:مرحلة التحليل والتجريد-ج

يراد بالتحليل جتزئة اجلملة إىل كلمات، والكلمة إىل أصوات احلروف، ويراد بالتجريد «
اقتطاع صوت احلرف املكرر يف عدة كلمات والنطق به منفردا حيث يثبت رمسه ورمزه الكتايب يف أنظار الدارسني 

1»وعقوهلم

.29ص،القراءة وتنمية التفكري: سعيد عبد اهللا اليف1
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رط يف هذه املرحلة أن تكون اجلمل واأللفاظ واحلروف املراد حتليلها وجتريدها معروفة لدى املتعلمني، مع إضافة ويشت
.كلمات جديدة خطوة خبطوة، وعلى هذه املرحلة أن تكون تالية للمراحل السابقة وإال اختلط األمر على املتعلمني

:مرحلة التركيب وتكوين الكليات من اجلزئيات-د

ويف هذه املرحلة تدريب للتالميذ على استغالل مكتسبام السابقة 
لديهم، وهي طبعا نابعة من مجل سابقة التعلم مت تفكيكها إىل كلمات، وكأا ةلتركيب مجل من الكلمات املألوف

.من نفس الكلماتعملية عكسية لعملية سابقة، مع حماولة تكوين مجل أخرى

:مزاياها·

:ميكن ذكر مزاياها يف عدة نقاط

.تتالىف الثغرات يف كال الطريقتني التركيبية والتحليلية-1

تعىن بتدريب املتعلم على استخدام احلروف اليت توصل إليها يف فتح مغاليق الكلمات اليت مل متر به من قبل، -2
.وتركيب كلمات جديدة

بعض املهارات لدى املتعلم كامليل إىل القراءة، واالنطالق فيها، والفهم والبحث عن املعىن، حترض على تنمية -3
.وزيادة الثروة اللفظية، وصحة النطق، وحسن األداء

ختتار الكلمات من بيئة الدارس، ومما يتصل بنشاطه يف احلياة، وما يكثر دورانه على لسانه كما ختتار -4
.م، ومييل إليه، وبذلك تنتفع من مزايا الطريقة الكليةاملوضوعات مما يهتم به املتعل

من خالل املادة اللغوية املتكاملة اليت تقدمها الفرص ملعاجلة احلروف اهلجائية من حيث صورها يف أول يئ-5
الفتحة، والكسرة، (الكلمات، ووسطها، وآخرها، ومن حيث أصواا على حسب حركات الشكل 

باأللف وبالواو (ح الفرص ملعاجلة اخلصائص اللغوية األخرى كأنواع املد ، كما تتي)والضمة، والسكون
1، والالم الشمسية والقمرية، والتنوين، والتاء املفتوحة واملربوطة)وبالياء

فالتوفيق بني طريقتني من أجنع ما ميكن للمعلم أن يطبقه خالل تقدميه للدرس، ولكن ينقص يف 
ملتعلمة ميدانا خصبا للحوار والتواصل داخل القسم بغية تثبيت ما يتعلمه الطفل، هذه الطريقة حماولة جعل املادة ا

.وتقريبها من املواقف احلياتية اليت يواجهها

.31-30ص،القراءة وتنمية التفكري: اليفسعيد عبد اهللا 1
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من جناعة مثل هذه الطرق يف تعليم القراءة إال أا تبقى تقليدية وتعتمد على جهد املعلم وبالرغم
ني إىل التفاعل فيما بينهم، وإىل استعمال اخليال، وحتبيب القراءة لديهم، لذلك هناك من املفرد، وتفتقر إىل دفع املتعلم

تدفع املتعلمني إىل اإلقبال على تاستراتيجيااقترح تقسيمات أخرى ملراحل معينة متر عليها القراءة، كما جعل هلا عدة 
:ستراتيجيات فيما يليالدرس بشوق، مع اإلحساس باملتعة أثناء قراءته، وتتلخص مثل هذه اال

: 1استراتيجية التوقعات-1

يقدم املعلم عنوان النص أو مقدمته للمتعلمني، مث يطلب منهم توقع بنية معرفية، بغية تقريب 
.مناقشتها، الحقالتربيرها وةالفهم لديهم، ويفسح هلم جمال التعبري عن توقعام املتنوع

:لكلمات املفاتيحاستراتيجية ا-2

يكتب املعلم على السبورة عشر كلمات مفاتيح حول النص، مث يطلب من املتعلمني توقع 
تصور حول النص من خالل هذه الكلمات، فيقوم كل واحد منهم بإبداع تصور خاص به، مما يتيح هلم فرصة 

سردية، (وفق خمتلف األمناط املعروفة ةركيب نصوصهم املتوقعكربى الستخدام خياهلم وتوسيعه، وهلم حرية ت
...).حوارية، وصفية

:استراتيجية االستباق-3

أفكار النص األساسية وفق مجل معينة، بعض منها جيعلها خاطئة ولكنها بصياغةيقوم املعلم 
مثرية لالهتمام، مث يطلب من املتعلمني مثرية لالهتمام لبداهتها، والبعض اآلخر جيعلها صحيحة لكنها غري بديهية أو 

.مناقشتها والتحاور من خالهلا، مع تربير اإلجابة

:استراتيجية توارد املفردات والعبارات-4

يكتب املعلم مخس مفردات على السبورة، مث يقسم املتعلمني إىل جمموعات ال 
لب منهم كتابة أكرب عدد من املفردات اليت توحيها إليهم تلك املفردات اليت كتبها، يف مدة تتعدى ستة أشخاص، ويط

.ال تتجاوز ثالث دقائق، وهذا متهيدا للنص الذي سيقبلون على قراءته وفهمه

.69-68ص،2008، 1ط،2ج،لبنان-بريوت،دار النهضة العربية، تعلمية اللغة العربية: أنطوان صياح: ينظر1
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:استراتيجية التداعيات-5

فرق، ويكتب مفردتني على السبورة، ةأو ستةيقوم املعلم بتقسيم عدد املتعلمني إىل مخس
فيقوم كل فريق بعرض املفردات اليت ختطر على بال أعضائه، بشرط أن يربطوا كل مفردة استدعتها املفردة األوىل مع 

.مفردة أخرى استدعتها املفردة الثانية، فتتكون سلسلة من ا لتداعيات يقرؤها كل الصف، قبل بدء دراسة النص

ءة دورا كبريا للخروج من ظلمات اجلهل، والعزلة إىل عامل أرحب، فهي تزيد من ثقة الفرد بنفسه إن للقرا
وتشجعه على التواصل مع خمتلف الشرائح يف اتمع، كما تفتح أمام الطفل عوامل من املعارف واخلياالت تشجعه 

املقبلني عليها، ومن بني هذه األنواع على اإلبداع واالبتكار، وقد أحصيت عدة أنواع منها وهذا الختالف مقاصد 
:1سلبياا، وهي األنواع اليت ميارسها املتعلمون عادة داخل القسم، وهي كالتايلومخسة هلا فوائدها 

السلبياتاإلجيابياتالنوع

يقرأ املعلم جهرا بينما : القراءة املشتركة
يتابع الطلبة ما يقرأ مستخدمني نسخا من 

.اكبرياأو كتابالكتاب أو لوحة صفية 

الوصول إىل الكتب جيعل الطلبة غري -
.قادرين على القراءة بأنفسهم

ميثل املعلم منوذجا للقراءة املنطلقة -
.فرصا لتمثيل استراتيجيات القراءة

.تطوير جمتمع القراء-

نسخ متعددة، لوحة صفية وكتاب -
.كبري حباجة إليهما

.املادة قد ال تكون مالئمة للطلبة-

.النصوص الطلبةمتتعقد ال-

املعلمون يدعمون الطلبة : القراءة املوجهة
الطلبة . يف قرارام للنصوص املالئمة

.يوزعون يف جمموعات متجانسة

.املعلم يزود بتوجيه ويقدم دعما-

يوفر فرصا ملمارسة استراتيجيات -
.القراءة واملهارات

.تاالطلبة يقرؤون صم-

.ميارسون التنبؤ-

.نسخ متعددةاحلاجة إىل -

.يضبط املعلم خربة القراءة-

بعض الطلبة قد ال يكونون معنيني -
.بالنص

الطلبة يقرؤون املادة : القراءة املستقلة
.مستقلني وخيتارون غالبا املادة بأنفسهم

يطور املسؤولية وامللكية واالختيار -
.ربةالذايت للنصوص، واقعية اخل

قد حيتاج بعض الطلبة مساعدة يف قراءة -
.النص

.73- 72ص،املهارات القرائية والكتابية: راتب قاسم عاشور وحممد فخري مقدادي: ينظر1
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.التعاون بني الطلبة-. طالبان يقرآن أو يصدان القراءة لنص معا

.يعيدان قراءة مادة مألوفة-

.يطوران طالقة يف القراءة-

ــة يتحــدثون ويشــتركون يف - الطلب
.التفسري

.انغماس املعلم حمدود وكذلك ضبطه-

املعلم أو غريه : القراءة املسموعة للطلبة
بصوت مسموع من الذين يقرؤون يتدفق 

.للطلبة

الوصول إىل الكتب قد ال ميكن الطلبة -
.من القراءة

.ميثل املعلم منوذجا للقراءة-

إعطاء فرص لتمثل استراتيجيات -
.القراءة

.تطوير جمتمع من القراء-

يستخدم عندما تتوفر نسخة واحدة من -
.النص

.ال فرص متاحة ليقرأ الطلبة بأنفسهم-

ية مالئمة جلميع قد ال تكون املادة القرائ-
.الطلبة

.مستمعني أثناء القراءةونوقد ال يكون-

ال تتطلب من الطلبة أن توزع عليهم -
.األدوار يف القراءة

متثل هذه األنواع أهم األنواع اليت قد يعتمدها املعلم داخل القسم يف خمتلف املراحل، وميكن االستفادة من 
.يتناسب وموضوع النص والوقت املخصص للدرسإجيابياا وتاليف سلبياا مبا 

وبالرغم من تكاتف اجلهود النظرية والتطبيقية للوصول إىل أفضل احللول لتعليم القراءة، وميادين اللغة األخرى، 
.كان ذلك من طرفهم أم من أطراف أخرىأإال أن هناك بعض الصعوبات اليت تواجه بعض التالميذ أثناء التعلم سواء 

:صعوبات القراءة-4

إن أغلبية التالميذ عند دخوهلم املدرسة يتمتعون مبيزات فيزيولوجية وعقلية ونفسية تؤهلهم للتأقلم 
مع وضعهم اجلديد، إال أن البعض منهم قد تنتابه اضطرابات عديدة حتول دون تقدمهم الدراسي، وقد الحظ أغلبية 

ر حتدث عند تعلم اللغة، واليت هي صلة الوصل بني بقية العلوم، وبوابة التواصل داخل الباحثني، أن مواطن القصو
عبارة عن اضطراب «املدرسة وخارجها، وما صعوبات القراءة إال جزء من صعوبات التعلم العامة واليت تعرف أا 
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غيلها يف أجزاء ومراكز خمتلفة يؤثر يف قدرة الشخص على تفسري ما يراه ويسمعه، أو يف ربط املعلومات اليت يتم تش
.وهناك عوامل ال بد من توافرها حىت يستطيع املعلم الكشف عن مدى استعداد الطفل للقراءة1»من املخ

:عوامل االستعداد للقراءة–1. 4

:االستعداد العقلي- أ

حيكم على نضجه العقلي، أو قياس إذ ال بد أن يبلغ الطفل من العمر ست أو سبع سنوات حىت 
جو حجرة الدرس، ومهارة : مستوى ذكائه الذي قد يفوق سنه، إىل جانب عوامل أخرى مساعدة يؤه للتأقلم مثل

املعلم يف التدريس، وعدد تالميذ الصف، واملنهج املقرر لتعليم القراءة، والعناية بعالج الصعوبات اجلسمية من مسع 
2...وبصر ونطق وغريها

:االستعداد اجلسمي-ب

حيتاج تعلم القراءة إىل نضج حواس الطفل، وسالمة صحته البدنية، لذا وجب التأكد من هذه 
:االستعدادات قبل الشروع يف تعليمه

oاستعداد البصر:

اعدته على متابعة فإن كان التلميذ ضعيف البصر وجب على املعلم اختاذ بعض اإلجراءات ملس
الدروس واالستفادة منها، كأن جيلسه يف املقاعد األمامية يف مستوى قريب من السبورة أو الضوء، واستخدام احلروف 

فما مييز هذا الطفل دون سواه . الكبرية والورق اجليد، وعدم إرهاقه مبا يستدعي تركيز العني على املادة املقروءة
رؤية األشياء وإغفال تفاصيلها، ورؤيتها : املعلم من خالهلا التعرف عليه، منهاعالمات دالة على حالته يستطيع

).ب#ن ) (زر#رز(منعكسة 

قد تكون أسباب ذلك عضوية حيتاج فيها الطفل إىل مراجعة طبية، ولكن هناك بعض األسباب تتعلق بعدم 
.الضعيف لديهإىل عامل الذكاءأومهارته يف القراءة من اليمني إىل اليسار، 

.103ص، 2005،  مصر-القاهرة،مكتبة ابن سينا،ي وصعوبات التعلممواجهة التأخر الدراس: حممد علي كامل1
.24ص،طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة: ينظر هشام احلسن2
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oاستعداد السمع والنطق:

يف ربط األصوات املسموعة بالكلمات صعوباتيواجه التلميذ ضعيف السمع والنطق 
املرئية، وصعوبة يف تعلم اهلجاء الصحيح، ويف تتبع الدروس الشفهية والتوجيهات، وما يقوله زمالؤه يف الصف أو 

تر ضعيف السمع نتيجة األخطاء املتكررة  اليت يرتكبها، فعلى املعلم يف هذه احلالة متييزه عن البقية ، كما يتوونهؤيقر
ومالحظة إن كان يدير رأسه جتاه مصدر الصوت، أو الحظ عليه قلة االنتباه وسرعة اإلرهاق، وإحلاحه الدائم يف 

يف مكان قريب منه، وإعادة التوجيهات املهمة استعادة ما يلقى على التالميذ من توجيهات، لذا وجب عليه إجالسه
أكثر من مرة وبصوت مرتفع، ودفعه إىل االعتماد على النشاط البصري يف القراءة أكثر من السمعي، فصحة الطفل 

.عامة مهمة ألداء خمتلف نشاطاته، فضعيف الصحة كثري اإلرهاق والشرود والتغيب

:االستعداد الشخصي واالنفعايل-ج

يؤدي اختالف البيئة والتربية األسرية إىل اختالف يف شخصيات التالميذ ونفسيام، 
فهناك التلميذ اجلريء، واملنطوي، واخلجول،  والشارد، واالجتماعي، وهناك املرن الذي يستطيع التكيف مع خمتلف 

.يواجههاملواقف، وهناك النمطي الذي يرتبك عند أول موقف جديد

واالستقرار االنفعايل يعطي الطفل طاقات هائلة، ويزيد من تركيزه ومثابرته، وعلى املدرسة واملعلم أن حيتضنوا 
التالميذ وحيسسوم بالطمأنينة االجتماعية، عن طريق إشراكه يف النشاطات املختلفة وإعطائه مسؤولية فردية، وتدريبه 

.على ضبط انفعاالته

:عداد يف اخلربات والقدراتاالست-د

متثل اخلربات اللغوية السابقة مصدرا غنيا يعتمد عليه التلميذ أثناء تعلمه كلمات 
جديدة، سواء أكانت مكتوبة أم منطوقة، واليت تعلمها يف املرتل، وتقوم األسرة بدور كبري يف تدعيم تعلماته من خالل 

.الوسائل املساعدة، فيتفاوت  األطفال يف مقدار حصيلتهم اللغوية بتفاوت خربام املكتسبة واملدعمةتوفري خمتلف

" تومسون"كما ميكن ذكر بعض املؤشرات العامة الدالة على مثل هذه الصعوبات، كما ذكرها كل من 
:، منها"مارسلندر"و

.عما هو متوقع بالنسبة لعمرهم العقليهؤالء األطفال حتصيلهم يف القراءة أقل بصورة كبرية -1

هؤالء األطفال ال يظهرون أي دليل على وجود أي عجز بالنسبة حلاسيت السمع واإلبصار، أو تلق يف املخ أو أي -2
.احنراف أساسي بالشخصية
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طريقة كاملة وهم ال يتعلمون بسهولة عن طريق ال–يظهر هؤالء األطفال صعوبة كبرية يف تذكر مناذج الكلمة -3
.البصرية للقراءة، وهم مييلون إلحداث نوع من االضطراب بالنسبة للكلمات الصغرية، واليت تتشابه يف الشكل العام

يعترب هؤالء األطفال قراء ضعافا بالنسبة جلانب القراءة اجلهرية، وأساسا ضعافا من ناحية اهلجاء على الرغم من -4
بتسميع أو استرجاع قائمة حمفوظة من كلمات اهلجاء ملدة خمتلفة من أم يستطيعون يف بعض األحيان أن يقوموا

.الوقت

.يف حماوالم األوىل للقراءة والكتابة، يظهرون اضطرابات واضحة يف تذكر توجه احلروف-5

اهليمنة املخية (يظهر هؤالء األطفال عادة بعض األدلة على تأخر األداء احلركي جلانب واحد غري مكتمل -6
).العني اليسرى–اليد اليمىن (، وهم مييلون الستخدام اليد اليسرى أو يكونون خمتلفني يف اختبارام احلركية )نبيةاجلا

غالبا ما يظهر هؤالء األطفال تأخرا أو عيوبا يف واحدة، أو أكثر من جوانب اللغة، وباإلضافة إىل كوم قراء -7
.عيفة، لديهم حديث غري تام أو مفردات شفهية ضاضعاف

غالبا ما ينحدر هؤالء األطفال من عائالت يوجد فيها استخدام اليد اليسرى أو اضطراب يف اللغة أو كال -8
.1احلالتني

ال تعد هذه الصعوبات بسيطة مطلقا، وإمنا ترجع إىل حاالت مرضية مستعصية حتتاج إىل خربة وصرب طويلني حىت 
إىل صعوبات القراءة ومؤشراا إىل " كالفي"اوالت مع بعض األطفال، ويشري يتم معاجلتها، وقد ال تنفع مثل هذه احمل

بصفة عامة اضطرابات خمزنة ألن عرضها األساسي هو الفشل، والضحية ال تكون قادرة على أن تقرأ، أو «أا 
البسيطة، تكتب، دون أن تعكس احلروف، والطفل الذي لديه هذا االضطراب ال يستطيع أحيانا أن يتبع التعليمات

.2»بعض األطفال ينبغي أن ينظروا إىل عالمات يف أيديهم حىت يتمكنوا من معرفة اليمني من اليسار

.وميكن يف هذا الصدد عرض بعض أسباب صعوبات القراءة حسب بعض الباحثني

:أسباب صعوبات القراءة-2. 4

رأينا بعضا منها أثناء عرض عوامل االستعداد تعددت أسباب صعوبات القراءة بتعدد مظاهرها، وقد
للقراءة، فهناك األسباب العضوية، وهناك النفسية، والعقلية وغريها، وقد أظهرت البحوث والدراسات أن الضعف يف 

ال يرجع إىل عامل واحد منفرد، وإمنا ينتج عن جمموعة من العوامل املتشابكة، فهناك عوامل ترجع إىل «القراءة 

.180ص،مواجهة التأخر الدراسي وصعوبات التعلم: حممد كامل علي1
.181ص،املرجع نفسه2
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وعوامل ترجع إىل العوامل االجتماعية واالقتصادية، . الكتب، واحملتوى،  والطريقة، واملدرس: التعليمية، مثلاجلوانب 
وعوامل ترجع إىل اخلربات السابقة، وعوامل ترجع إىل النضج العضوي، وعوامل ترجع إىل العوامل البصرية 

.1»ة واالنفعاليةوالسمعية، وعوامل ترجع إىل الذكاء واجلنس، وإىل العوامل الشخصي

أمحد "ويعترب عدم الفهم من طرف املتعلم من األسباب اجلوهرية اليت تعيق عملية القراءة وميكن اتباع تقسيم الباحثني 
:هلاته العوائق، وهي كالتايل" فهيم مصطفى حممد"و" عبد اهللا أمحد

:عوامل ترجع للمتعلم-أ

.نه من فهم ما يقرأ يف يسر ووضوحعجز املتعلم يف القراءة بصورة ال متك* 

.ضعف االستعداد العقلي لفهم املعاين* 

.قلة اخلربة وضعف اخللفية الثقافية عند املتعلم* 

.عدم القدرة على التركيز* 

.نقص االتزان االنفعايل والقلق واالضطراب النفسي* 

.تعلمضعف احلصيلة اللغوية عند امل* 

:عوامل ترجع للمعلم-ب

.ضعف املستوى العلمي والثقايف للمعلم، وعدم قدرته على توجيه تالميذه حنو الفهم الصحيح للغة ومعانيها* 

.عدم فهم املعلم لطبيعة اللغة وفلسفتها وأهدافها وأساليب تعليمها* 

.تساب اللغة، وفهم ما حتمل من معانعدم اكتراث املعلم يف توجيه تالميذه حنو اك* 

:عوامل ترجع للمادة املقروءة-ج

.عدم تناسب املادة املقروءة ملستوى املتعلم من حيث املعاين أو األساليب والصور* 

حممد فتحي عبد :نقال عن. 190ص،القاهرة،دار الثقافة للطباعة والنشر،1981،ية والتربية الدينيةأساسيات تعليم اللغة العرب: فتحي علي يونس وآخرون1
.164ص، مصر-القاهرة،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مكتبات األطفال: اهلادي وآخرون
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تقارب األصوات بني بعض الكلمات، مما قد يؤدي إىل اضطراب املعىن وفساده، وبالتايل إىل العجز عن فهم * 
1.إذا وضع كل منهما مكان األخرى) اطلع(و) اضطلع(عىن املقصود، مثل كلمة امل

:وعن األسباب االنفعالية والبيئية ذهب الباحثان أيضا إىل عرض نتائج بعض الدراسات اليت وضحت ما يلي

ون صعوبة يف تعلم يعاين بعض األطفال من املشكالت االنفعالية وعدم التوافق عند التحاقهم باملدرسة، وجيد-1
.القراءة

تبدأ نسبة كبرية من التالميذ الذين يعانون من التخلف القرائي الدراسة متمتعني بدرجة كبرية من التوافق، -2
واإلحساس باألمان، ولكن عند أول مظاهر للفشل يف تعلم القراءة يتولد لديهم الشعور باإلحباط، الذي 

.ك يربز التخلف القرائي كعامل مباشر لرد الفعل االنفعايليؤثر بدوره يف اجلوانب االنفعالية، وبذل

غالبا ما يكون عدم التوافق االنفعايل نتيجة وسببا للتخلف القرائي، فردود الفعل االنفعايل للفشل يف القراءة -3
قد يتحول إىل عائق حيول دون االستمرار يف التعلم، وعلى هذا تنشأ حلقة مفرغة من التأثري والتأثر للسمات

.االنفعالية والتخلف القرائي

إذا كان عدم توافق الشخصية وعدم التوافق االجتماعي نتيجة للتخلف القرائي، فعادة ما خيتفي أمام أول -4
.بادرة لنجاح وتقدم الطفل يف القراءة

حيتاج عدد قليل من األطفال الضعاف يف القراءة إىل العالج النفسي، وميكن تصنيف هؤالء األطفال إىل -5
تعاين األوىل من مظاهر عدم االتزان االنفعايل، فال يستفيدون من الربامج العالجية اليت يوفرها هلم : وعتنيجمم

أما اموعة الثانية فتضم نسبة أقل من التالميذ، كان عدم التوافق االنفعايل . املعلم أو األخصائي االجتماعي
دم التوافق حىت بعد أن متكنوا من تعلم القراءة مرتبطا بفشلهم السابق يف تعلم القراءة، وبذلك استمر ع

بصورة جيدة، ومثل هؤالء األطفال حيتاجون إىل رعاية خاصة متكنهم من التغلب على ما يساورهم من قلق 
.وخوف جتاه عملية التعلم

كن غالبا ما ترجع االجتاهات السلبية حنو القراءة واملعلم والزمالء إىل الفشل يف القراءة، وعلى ذلك مي-6
االستفادة من األساليب والربامج العالجية، لتمكني األطفال من القراءة بصورة أفضل، ومساعدم على تنمية 

.2اجتاهات إجيابية حنو البيئة التعليمية

.27ص،الطفل ومشكالت القراءة: أمحد عبد اهللا أمحد وفهيم مصطفى حممد1
.94-93ص،الطفل ومشكالت القراءة: هللا أمحد وفهيم مصطفى حممدأمحد عبد ا2
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:مظاهر صعوبات القراءة-4.3

شف عن املشكالت اليت قام الباحثون النفسيون واللغويون منذ زمن بعيد مبحاولة الك
يواجهها التالميذ أثناء القراءة، ومعرفة أسباا، وطرق عالجها، فاهتدوا إىل أربع عناصر أساسية جمملة يف بضع نقاط 

.لوحظت أثناء أداء ذوي صعوبات التعلم لدروس القراءة

:مشكالت مرتبطة بالفونولوجيا-أ

صر من عناصر القراءة، خاصة أثناء القراءة اجلهرية أين يستطيع فالصوت هو أهم عن
ويؤكد علماء النفس املعرفيون والباحثون يف القراءة على ذلك الدور الذي «املعلم الكشف عن خلل التلميذ وتقوميه، 

يدرك أن يلعبه الوعي الفونيمي يف تطور مهارات القراءة املبكرة حيث يرى بول وبالتشمان أن التلميذ جيب أن
الكلمات ميكن أن تتم جتزئتها إىل مقاطع وفونيمات، وأن الفونيم هو تلك الوحدة من الكالم أو جمرى احلديث اليت 
ميكن متثيلها عن طريق الرموز املوجودة يف احلروف اهلجائية، ويبدو النسق اهلجائي أي الذي يتضمن احلروف اهلجائية 

عيه الفونيمي أو ذوي الوعي الفونيمي احملدود جدا فيبدو وكأنه نسق بالنسبة لذلك الشخص الذي يتسم بتطور و
1»عفوي

فأثناء جئة التلميذ للكلمة وتكرارها وجب على املعلم عرب مراحل أن يبني أصوات احلروف املكونة للكلمة وأن 
عدة عوائق تؤدي حىت يتم حفظها، وتوجد يف لغتنا العربيةوتكريرهايف كلمات جديدة من وضعهاالطفل ميكن

بالطفل إىل ارتكاب أخطاء، سواء أكان ذلك من جانب فونولوجي أم كتايب، يؤدي بالطفل إىل عدم أدائها صوتيا 
:أداء مناسبا وهي كالتايل

).ض-د) (ط-ت(تقارب بعض احلروف يف الصوت، مثل -1

.تعدد احلروف اليت تكتب وال تلفظ، مثل األلف بعد واو اجلماعة-2

2...اليت تلفظ وال تكتب مثل احلرف املشدد والتنوينتعدد احلروف-3

لكن التلميذ العادي ميكنه جتاوز مثل هذه التعقيدات عن طريق التكرار والفهم، أما الطفل الذي يعاين صعوبات 
.يف التعلم فيجد صعوبة يف استيعاا إال عن طريق تدريبات خاصة

،2007، 1ط،األردن-عمـان ،دار الفكر،عادل عبد اهللا حممد: تر،-التعلم العالجي-مفهومها، طبيعتها،صعوبات التعلم: دانيال هالالهان وآخرون1
. 524-523ص

.76ص،الطفل والقراءة: فهيم مصطفى: ينظر2
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:املشكالت املرتبطة بفك الشفرة- ب

كثرية هي املشكالت املتعلقة بفك الشفرة، إذ حياول التالميذ حتويل الرموز املرئية إىل 
أصوات مسموعة، وجئتها مستعينني خبربام السابقة، لكن البعض يفشل يف ذلك، ومن هنا تبدأ معانام وإحباطهم 

لتالميذ فيما يتعلق بفك الشفرة واضحة لكل من يستمع إىل أولئك اليت يواجهها ا«املتكرر، إذ تعترب هاته املشكالت 
ويف واقع األمر فإن االستماع إىل ذلك القارئ الذي يقرأ . التالميذ وهم يصارعون عندما يقرأون بصوت مرتفع

بصعوبة يثري العديد من الفروض حول ذلك السبب الذي جيعل مثل هؤالء القراء يواجهون مشكالت يف عملية فك 
ويف هذا اإلطار فإن الكثري منهم يرتكبون العديد من األخطاء اليت يبدو بعضها مرتكزا على ما يبذله التلميذ . لشفرةا

فكرة "فعلى سبيل املثال نالحظ أن ذلك الولد يستبدل . من حماوالت للوصول إىل معىن معني للقطعة اليت يقرأها
مستخدما عبارة شائعة االستخدام يف another idea" فكرة أخرى"بكلمة أخرى هي a better idea" أفضل

1»اإلعالنات اليت كان يعرضها التلفزيون يف ذلك الوقت

وميكن عرض بعض األخطاء اليت يرتكبها التالميذ يف اللغة العربية واليت تكون وال شك مظهرا من مظاهر 
:صعوبات فك الشفرة

.رة خاصة يف أول الكلمة ويف وسطها ويف آخرهافلكل حرف صو: تعدد صور احلروف وتنوعها-أ

).ك، ک، ـك(تعدد أشكال احلرف الواحد يف األجبدية العربية مثل الكاف - ب

).خ-ح- ج(من احلروف حبيث يصعب على الطفل إدراك الفروق بينها تشابه كثري-ج

2.عدم رسم احلركات على احلروف يف الكتابة العربية الشائعة يف الكتب-د

ذف املترتب عن السرعة يف القراءة ن بني مظاهر صعوبات فك الشفرة أيضا قلب الكلمة أو اجلملة، واحلوم
املؤدي إىل عدم االلتفات الكايف للمحتوى الفكري، إضافة إىل أن قلة االنتباه، واملشكالت املعرفية أو اللغوية 

ليه يف السنة األوىل حني بيدأ الطفل تعلم جتعلهم يواجهون مثل هذا األمر من الصعوبات، لذا وجب االنتباه إ
احلروف، والكلمات وحفظ شكلها ومعناها، إذ من غري املعقول أن ينتقل إىل السنة الثانية أو الثالثة وهو ال جييد 

.قراءة مجلة تامة بشكل صحيح من ناحية نطق صوت احلرف أو أداء حركته

.525ص، -التعلم العالجي-مفهومها، طبيعتها . صعوبات التعلم: ل هالالهان وآخروندانيا1
.76ص،الطفل والقراءة: فهيم مصطفى2
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:املشكالت املرتبطة بالطالقة-ج

إن زيادة احلصيلة اللغوية لدى الطفل، وإتقانه نطق احلروف واجلمل، ومعرفته بكيفية 
فك شفرات املادة املقروءة، يكسبه مهارة السرعة والطالقة يف القراءة، بشكل سهل ويسري، لكن هناك من يعاين 

تينيات والسبعينيات من القرن املاضي ركز الباحثون يف صعوبات التعلم منذ الس«من مشكالت يف الطالقة، إذ 
على معدل القراءة أي عدد Lovitt) 1967(ولوفيت Deno & Mirkin) 1977(كما يرى دينو ومريكني 

الكلمات اليت ميكن للتلميذ أن يقرأها بصوت مرتفع، وبطريقة صحيحة يف دقيقة واحدة وذلك كمؤشر هام 
ا التالميذ إذ أا تتضمن ة تزيد بكثري عن معدل السرعة اليت يقرأ لكفاءة القراءة، ومن هذا املنطلق فإن الطالق

.Armbruster et.al) 2001(ويشري أرمربوستر وآخرون . مكونات هي معدل القراءة، والدقة، والتعبريثالث
لقطع إىل أن التالميذ جيب أن يكونوا قادرين على قراءة اNRP) 2000(واهليئة القومية االستشارية للقراءة 

املختلفة بشكل صحيح، وأن تكون لديهم قدرة على التعبري، وأن يركزوا على الكلمات، والوقفات، وتغيري نغمة 
أن طالقة التالميذ يف القراءة ال ترتبط .Good et.al) 2001(ويرى جود وآخرون . الصوت، وما إىل ذلك

هم اجليد على االختبارات املختلفة، وتعد بالفهم القرائي من جانبهم فحسب، ولكنها تنبئ أيضا مبستوى أدائ
الطالقة ذات أمهية كبرية بالنسبة للقارئ ألا تسمح له أن يفك الشفرة بطريقة آلية وهو األمر الذي يكون من 

1»شأنه أن يؤدي إىل حدوث قدر أكرب من الفهم من جانبه

:املشكالت املرتبطة بالفهم-د

و جوهر عملية القراءة، إذ بدونه ال يتم الفعل القرائي بشكل صحيح، حىت إن الفهم ه
وإن أتقن التالميذ جئة احلروف، وقراءة اجلمل والنصوص بسهولة ويسر، إال أن عدم فهمهم هلا دليل على عدم 

ية، وذا ال متكنهم من ربط الكلمات واجلمل بدالالا املناسبة، سواء أكانت دالالت لغوية، أم دالالت جمتمع
أن " صعوبات التعلم"يستطيع التأقلم مع اتمع، ومع أقرانه داخل الصف ويرى جمموعة الباحثني يف كتاب 

املشكالت املرتبطة بالفهم نتيجة أو حمصلة لتلك املشكالت اليت ترتبط إما بفك الشفرة، أو بالقدرات اللغوية «
أنه عندما تتعلق تلك املشكالت بأوجه .Perfetti et.al)1996(ويرى برفييت وآخرون . العامة، أو بكليهما

قصور يف فك الشفرة فإا عادة ما تنتج عن عدم قدرة التالميذ على القراءة اجليدة اليت متكنهم من ربط األفكار 
أما عندما تتعلق مثل هذه . بالنص، أي أم بذلك يعانون من مشكالت تتعلق بالدقة واآللية يف فك الشفرة

كالت بالدالالت اللفظية فإا قد تنتج آنذاك عن تلك املشكالت اليت خيربها التالميذ يف التجهيز املعريف املش

.526ص،-التعلم العالجي–مفهومها، طبيعتها ،صعوبات التعلم: دانيال هالالهان وآخرون1
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وليس عن تلك املشكالت اليت تتعلق ) معاين الكلمات(، أو يف املعلومات العامة )الذاكرة العاملة، ومراقبة الفهم(
1»بفك الشفرة

ية جيدة هو القادر على تنظيم أفكاره، والتعبري عنها بسهولة ويسر، فالتلميذ الذي ميلك قدرة لغو
عكس الطفل الذي حياول قراءة النص كلمة كلمة، وفهم معانيها املفردة، ال فهمها من خالل السياق، وهذه هي 

عرب مشكلة املشاكل اليت تواجه التالميذ يف املراحل االبتدائية األوىل، حيث تعودوا جئة اجلمل والكلمات
وجيب أن نالحظ أن الطفل الذي يبدأ السنة «وحدات متقطعة، وبالتايل ينعكس ذلك سلبا على حتصيلهم الداليل 

األوىل االبتدائية قد اكتسب قدرة على االستماع بفهم على مدى ست سنوات قبل التحاقه باملدرسة، يف حني أن 
ن قدرته على القراءة بفهم خمتلفة عن قدرته على ويعين هذا أ. قدرته على القراءة بفهم مل تكن قد بدأت بعد

ومن الضروري خالل املرحلة االبتدائية أن خيصص وقت كبري لتنمية قدرة (...) االستماع مبقدار ست سنوات 
الطفل يف التعرف على الكلمات وزيادة حصيلة منها، وإذا حتسنت هذه املهارات يصبح لدى الطفل فرصة أكرب 

لفهم، مث حيدث بعد ذلك أن تزداد قراءات الطفل وجتاربه، ويزداد نضجه القرائي وكفاءته يف للتركيز على عملية ا
ويرجع ذلك إىل أنه يف . هذه املهارة، وبذلك تزداد قدرته على القراءة بفهم على قدرته على االستماع بفهم

ا قرأ، أو يعيد أجزاء من املادة استطاعة القارئ أن يتوقف عن القراءة لكي يفكر ويقيم ما قرأ، ويناقش يف ذهنه م
2»املقروءة

فمثل هذه املشكالت األربع واليت تعترب حمور صعوبات القراءة، وجب االنتباه إليها من طرف األسرة 
واملريب أو املعلم على حد سواء، والعمل على عالجها، وإال عاىن الطفل إحباط الفشل طوال حياته، ومل يتقدم يف أية 

. ه خلل ال بد من معرفته وعالجهارما دام جوهر عملية التعلم قد اعتدراسية أخرى مادة

إن للقراءة أمهية كبرية يف النمو اللغوي لدى الطفل، لذلك جندت خمتلف اجلهود للوصول إىل أجنع الطرق 
ة، ويتم اكتساب الطفل للغة أثناء يستند على عاملني مهمني مها النضج واخلرب-كما عرفنا–لتعليمها، فالنمو اللغوي 

تواجده وسط أسرته، فيتعلم أساليب النطق واإلفصاح عما يشعر به، وحيس بأمهية اللغة اليت هي وسيلة تواصل 
ويتزايد احملصول اللغوي بسرعة يف مرحلة ما قبل املدرسة االبتدائية، مث يأخذ يف اإلبطاء بعد ذلك، «وتوصيل لألفكار، 

كلمة 272حوث أن احملصول اللغوي لألطفال يتزايد من ثالث كلمات يف السنة األوىل من العمر إىل وقد تبني من الب
يف السنة 2072كلمة يف السنة الرابعة مث إىل 1550كلمة يف السنة الثالثة، مث إىل 896يف السنة الثانية، مث إىل 

3»للغة الطفل عند التحاقه باملدرسة االبتدائيةيف السنة السادسة، وهذا هو احلجم التقرييب2562اخلامسة، مث إىل 

.528-527ص،-علم العالجيالت–مفهومها، طبيعتها ، صعوبات التعلم: دانيال هالالهان وآخرون1
.88ص،الطفل ومشكالت القراءة: أمحد عبد اهللا أمحد وفهيم مصطفى حممد2
.174ص،فنون تدريس اللغة العربية: علي أمحد مدكور3
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عندمافهو«فثراء احلصيلة اللغوية للفرد عموما وللطفل خصوصا، وتنوع مستوياا مرهون مبا ينطقه أو يكتبه 
لاجلممعاينواستيعابفهمعليهيسهلوالتراكيباملفرداتهذهمدلوالتويدركوتراكيبهااللغةيتلقنأويلتقط

املفرداتمنكثريمعاينوالعباراتاجلملهذهسياقخاللمنوحيفظيدرككما،منهاأواتصاغاليتوالعبارات
ومن،والتراكيبفرداتاملمنزيدباملحصيلتهمدعلىبدورهيساعدماذلكويفتتضمنها،اليتاجلديدةوالتراكيب

عالقامتقويةعلىأنفسهماآلخرينحيثكمامعالقاتهتوثيقإىليدفعهوبالتايللآلخرينفهمهمدىمنيوسعمث
1»به

فيساهم نشاط القراءة ذا على زيادة احلصيلة الغوية، واليت يستفيد منها املتعلم يف حياته اليومية، وتطلعاته 
تراثعلىاالطالعوكثرةاملكتوبللنتاجالقراءةيفبالتوسعمرهونااللغويةاحلصيلةثراءيبقىوهكذا«املستقبلية، 

علىالرئيسموردهايعدالذيوللكتاباملقروءة،للمادةأنخصوصاً.الرحبكايناملوالزمينإطارهيفاملدوناللغة
.2»األخرىاالتصالووسائلالثقافةمصادريفتتوافرالميزاتأخصحنو

ظرا ألمهيتها، وقد حاول خمتلف اللغويني وعلماء نفس وحبوث كثرية، نتكانت القراءة وال زالت موضع أطروحا
اللغة والطفل، بناء مناهج تربوية تناسب العمر العقلي والزمين للطفل، وقد أدخلوا يف ذلك خمتلف الطرق احلديثة 

ع املواكبة للعصر، واملساعدة على فهمه بوضوح، كما أدخلوا املناهج اللغوية، واستعانوا بنظرياا للوصول إىل أجن
.النتائج، املسهمة يف تطوير إنسان املستقبل

.51ص،1996،الكويت،عامل املعرفة،وسائل تنميتها-مصادرها-أمهيتها.احلصيلة اللغوية: أمحد حممد معتوق1
.104ص،نفسهاملرجع 2
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:الفصل الثاين

ومها، مرجعياا، إسهاماامفه: املقاربة التواصلية

اهتمت املدرسة عرب العصور مبختلف املستجدات الطارئة يف احلياة العامة لإلنسان، حىت تبلور طرائقها 
هذا الفضاء «ومناهج تدريسها مبا يضمن إنشاء مواطن املستقبل، وهو الطفل الذي يتعلم يف ربوعها، فاملدرسة 

للتواصل، يستقطب الطفل من مرحلته الربيئة ويدخله يف فضاء ميكن القول عنه أنه مكان العمومي، هو مكان كبري
وسيط انتقايل، هذا املكان أقل صعوبة وخشونة من عامل الشغل، ولكنه يهيء الطفل ملواجهة أشخاص آخرين، سواء 

1»من خالل التعامل معهم، أم التعود على وقوع املشاكل

جلزائرية بعيدة عن كل هذه التطورات الطارئة يف اتمع اجلزائري، فقد سعت جاهدة لتطوير ومل تكن املدرسة ا
مناهجها وأساليب تدريسها، فجاءت باإلصالح البيداغوجي يف الفترة احلديثة الذي متثل أوال يف بيداغوجيا األهداف 

عن الظرف الذي جرى فيه " بن بوزيدأبو بكر "مث يف املقاربة بالكفاءات، ويف هذا الصدد يقول وزير التربية 
:اإلصالح

يتميز الظرف الذي جيري فيه إصالح املنظومة التربوية اجلزائرية جبملة من املميزات أو باألحرى، مجلة من العوامل 
الداخلية من جهة، كظهور التعددية السياسية وما يرتبط ا من إرساء ملفهوم الدميقراطية وغرس روح املواطنة يف نفوس 
الناشئة، وإبدال نظام االقتصاد املوجه باقتصاد السوق، والعوامل اخلارجية من جهة أخرى، كعوملة االقتصاد والتطور 
املتسارع للمعارف العلمية والتكنولوجية وانتشار الوسائل احلديثة لإلعالم واالتصال على أوسع نطاق، فاإلصالح 

بوي متناسق وناجح، قصد متكني املدرسة اجلزائرية من مواجهة الشامل للمؤسسة التربوية يرمي إىل تشييد نظام تر
فضمان . حتديات احلاضر واملستقبل املتعددة، وحتقيق الشروط العلمية والتكنولوجية اليت بإمكاا ضمان تنمية مستدامة

مقاييس الكفاءة تربية موجهة حنو التنمية والرقي يتطلب بروز القيم اخلاصة بالعمل وباإلنتاج اليت من شأا تفضيل
ومن مثة فإن التعليم العلمي والتكنولوجي حيظى بعناية. والتأهيل، والسماح بتكوين مقدرات علمية وتقنية موثوق ا

خاصة، حبيث ال يقتصر على إيصال حمتويات معرفية ومهارات تكنولوجية للمتعلمني فحسب، بل يسعى إىل إكسام 
.2املدرسية واالجتماعية واملهنيةكفاءات متكنهم من توظيفها يف حيام

1 Daniel Boughoux: Introduction aux sciences de la communication, Editions Casbah, Alger, 1999, P 14.
.7ص،PARE-2006–برنامج دعم منظمة اليونسكو إلصالح املنظومة التربوية ،املقاربة بالكفاءات يف املدرسة اجلزائرية: إكزافيي روجريس2
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I -مفاهيم عامة:

تنوعت أشكال اإلصالح البيداغوجي يف اجلزائر، تعددت تقنياته وبراجمه، لذا ال بد من تبيان حوصلة عن مظاهر لقد 
.لتعليمية يف املدارس اجلزائريةهذا اإلصالح قبل جميء ما مسي باملقاربة بالكفاءات، وشرح أهم املصطلحات اليت مثلت حقل ا

:بيداغوجيا األهداف-1

لقد جاءت بيداغوجيا األهداف دف حتقيق أهداف معينة يف آخر الدرس، انبنت على شكل 
ألهداف صاعدة إىل ا،هدف الدرس الواحد داخل حجرة الدرسفيهايتحدداليتصغرية البتتبع لألهداف هبدأتهرمي

كيفية "بتعلم السلوك الذي يعين بالدرجة األوىل تعلم «إذ اهتمت الكبرية اخلاصة ببناء مواطن يساهم يف تنمية بلده،
أو االستجابة لوضعية ما، دون أن ينطوي هذا الرد على إمكانية للتكيف مع الوضعية املذكورة، ألن الرد هنا " الرد

مبثري أو مثريات حاضرة يف الوضعية، ألن املعلم اعتاد بعد خضوعه لعملية مقرون ) استجابة(يظل جمرد أداء سلوكي 
1»ظهر نفس املثري، وغالبا ما يصبح هذا اإلنتاج شبه آيلاإشراط متكررة على إنتاج نفس السلوك كلم

تضمن الذي كان مثرة مثاين سنوات من الدراسة والبحث، وقد " بلوم"وجيا من خمطط وقد استمدت هذه البيداغ
، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، )االستيعاب(، والفهم )التذكر(املعرفة : ستة عناصر أساسية، هي على الترتيب

2»صياغة دقيقة للتغريات السلوكية املتوقعة مرتبطة مبجال حمتوى حمدد«بأا " بلوم"وقد عرفها . والتقومي

ليتهيأ تكوين منهج تدريسي يناسب كل األعمار ويعطي لكن لكل نظرية انتقادات وعيوب ال بد من أن تصلح 
.نتائج مضمونة

oاعيو:

إن تركيز بيداغوجيا األهداف على تقييم املستوى السلوكي لألهداف جيعل املدرس بعيدا عن املنطق -1
.السيكولوجي املركب الذي ينبين على اخللق واإلبداع، وهو منطق ال ميكن ضبطه سلفا أو مالحظته مباشرة

خذ العربة بالنتائج السلوكية اآلتية، وعلى أساسها حتكم على املتعلم بالنجاح أو اإلخفاق، بينما العربة تأ-2
.بالنتائج النهائية اليت ال ميكن التكهن ا بناء على املعايري السلوكية واملباشرة

.7ص،2005،دار اخللدونية للنشر والتوزيع-األبعاد واملتطلبات–بيداغوجيا التدريس بالكفاءات :حاجي فريد1
قـراءات يف  : حممد مقداد وآخـرون : نقال عن. 18ص،1984،حممد أمني املفيت وآخرون: ت،تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويين: بلوم وآخرون2

.58ص،1998، 2اجلزائر، ط-باتنة،تماعي والتربويمجعية اإلصالح االج،التقومي التربوي
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فردية داخل الفصل تتعامل مع املستوى الدراسي ككتلة واحدة ومبساواة ميكانيكية، فال تؤمن بالفوارق ال-3
ذا بدعوى حتقيق الفرص املتكافئة للجميع، تقدم مادة تعليمية وه. ية املتعلمني يف تلك الفوارقالواحد، وبأحق

.واحدة بطريقة واحدة، وبأسلوب واحد يف التقييم

مني يضطر املدرس يف إطار هذه البيداغوجيا إىل استعمال الوسائل القمعية املادية واملعنوية لضبط املتعل-4
1.وانضباطهم لتنفيذ واجبام

بيداغوجيا األهداف، ومل يقصد ذا اإلصالح لهلذا ظهر ما يسمى اليوم باملقاربة بالكفاءات، كتعويض 
اعتمد يف بناء املناهج احلالية على األهداف التربوية «اجلديد إمهال بيداغوجيا األهداف، وهذا ما جاء يف املنهاج، إذ 

ه عملية التعليم والتعلم، ملا بدا آنذاك من جناعة املقاربة باألهداف التربوية، إال أن املعاينة امليدانية أثبتت كأساس لتوجي
بأن املعلمني، وألسباب موضوعية عدة، يعود بعضها إىل التكوين والتأطري والبعض اآلخر لظروف العمل، كانوا ال 

ما اقتصرت على اجلانب الشكلي واإلداري، يف بداية تعاملهم معها على يولون إال أمهية نسبية هلذه املقاربة اليت كثريا
واملناهج اجلديدة جاءت لتثري هذه التجربة األوىل واعتمدت املقاربة بالكفاءات اليت هي يف الواقع امتداد . األقل

2»للمقاربة باألهداف ومتحيص إلطارها املنهجي والعلمي

األهداف، وهذا لتحسني أداءات املتعلمني، بيداغوجيالتقوم مواضع اخللل يف جاءت املقاربة بالكفاءات إذن
وإكسام كفاءات ختامية تؤهلهم أوال الستيعاب دروسهم املختلفة ويف خمتلف السنوات، مث يؤهم ثانيا لالندماج 

. حيام اليوميةداخل اتمع، ومواكبة تطوراته، واستعمال معارفهم املدرسية كمهارات وقدرات وكفاءات يف

:املقاربة بالكفاءات-2

ينبغي قبل التعرف عليها تعريف أجزائها، فما املقصود باملقاربة؟، وما املقصود بالكفاءة؟

:Approcheاملقاربة مفهوم-أ

«3ا يف الشيءهي الطريقة اليت يتناول ا الشخص أو الدارس أو الباحث املوضوع أو الطريقة اليت يتقدم «·

4»املقاربة أساس نظري يتكون من جمموعة من املبادئ يتأسس عليها برنامج دراسي«·

.25ص،2007،املغرب-الرباط،طوب بريس،بيداغوجيا الكفايات من أجل اجلودة يف التربية والتعليم: حممد الراجي1
.3ص،2004،مطبوعات املدرسيةالديوان الوطين لل،مناهج السنة الثالثة من التعليم االبتدائي: مديرية التعليم األساسي واللجنة الوطنية2
.27ص،2006، 1ط،املغرب-الدار البيضاء،إفريقيا الشرق،احلسن اللحية: ت،)جمزوءة الكفايات(-بناء كفاية–الكفايات يف علوم التربية 3
.27صاملرجع نفسه،4
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وعلى االقتصاد ... حتيل املقاربة يف الوقت الراهن على التخطيط التربوي والطلب على التربية من أجل كذا«·
االقتصاد أو الفئات العمرية أو وهنا نستحضر احلاجة والوظائفية باالنطالق من حاجات املقاولة أو. التربوي

وما يالحظ أن كل مقاربة تطرح مشاكل منها مشكل ... التنافسية أو احلاجات الوطنية واإلنتاجية
1»مشروعيتها كمقاربة

هي تصور وبناء مشروع عمل قابل لإلجناز، على ضوء خطة أو استراتيجية تأخذ يف احلسبان كل العوامل «·
الفعال، واملردود املناسب من طريقة، ووسائل، ومكان، وزمان، وخصائص املتعلم، املتداخلة يف حتقيق األداء 

2»والوسط، والنظريات البيداغوجية

إن مصطلح املقاربة لغة يعين االقتراب من الشيء دون حتديده حتديدا واضحا، ويكون ذلك خصوصا يف جمال 
ثا، دف عدم اجلزم جزما قاطعا بالنتائج العلمية املتوصل إليها العلم الذي يعترب نسبيا، وقد انتشر هذا املصطلح حدي

علمية ومكتملة بعني االعتبار، وإمنا صار " نظرية"يف أي ميدان من امليادين، لذلك مل تعد النظريات تأخذ مبصطلح 
... واملقاربة التداولية، فنقول املقاربة بالكفاءات، واملقاربة النصية، واملقاربة التواصلية،"مقاربة"كل شيء عبارة عن 

.وغريها

:Compétenceالكفاءة مفهوم- ب

الكفاءة هي جمموعة قدرات مدجمة، متكن املتعلم وبصفة تلقائية من مواجهة وضعية ما، والتعامل معها «·
3»بطريقة مالئمة

الكفاءة هي جمموعة قدرات منظمة تظهر من خالل نشاطات يقوم ا املتعلم على حمتويات يف إطار «·
4»صناف من الوضعيات، بغية حل مشكل مطروحأ

معارف، (الكفاءة هي حسن األداء أو الفعل، أي القدرة على إدماج وجتنيد وحتويل جمموعة موارد «·
5»يف سياق ما ملواجهة خمتلف املشاكل، إجناز عمل...) معلومات، مهارات، تفكري

.27ص. احلسن اللحية: ت،)جمزوءة الكفايات(-بناء كفاية–الكفايات يف علوم التربية 1
.11ص،-األبعاد واملتطلبات–بيداغوجيا التدريس بالكفاءات : حاجي فريد2
.6ص،2005،اجلزائر،املركز الوطين للوثائق التربوية،املقاربة بالكفاءات كبيداغوجيا إدماجية: حاجي فريد3
.املرجع نفسه5و4
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واملعرفة الوجدانيـة  (savoir-faire)الفعلية واملعرفة(savoir)مفهوم الكفاءة يقصد به تطبيق املعرفة «·
(savoir être)ا ـكم. قصد حتقيق نشاط علمي، حبيث تنتج الكفاءة عن اخلربة املهنية واملمارسة اليومية

1»ميكن مالحظة الكفاءة مبوضوعية، انطالقا من منصب عمل حيث ميكن تثبيتها من خالل األداء املهين

سخر جمموعة من القدرات واملهارات واملعارف املستعملة بفعالية يف وضعيات هي االستجابة اليت تدمج، وت«·
2»مشكلة، وظروف متنوعة مل يسبق للمتعلم أن مارسها

الكفاءة من منظور مدرسي هي جمموعة مندجمة من األهداف املميزة تتحقق يف اية فترة تعلمية أو مرحلة «·
3»هلا عالقة حبياة التلميذدراسية، وتظهر يف صيغة وضعيات تواصلية دالة، 

يتبني من كل هذه التعريفات أن الكفاءة أعلى مستوى من املهارات والقدرات واملعارف اليت تشكل القاعدة 
األساسية لبناء الكفاءة، معىن ذلك أن الكفاءة تدمج جمموعة من املهارات واملعارف، وتقوم بإجناز أفعال ونشاطات 

" جيثث"لذلك يقول .والشخصيةبيقها يف خمتلف امليادين االجتماعية، واحلياتية، قابلة للمالحظة، وميكن تط
(Guitet) :»الكفاءات اليت ميكن إدراكها مباشرة يف حتقيق نشاط ما، ال متثل إال اجلزء املرئي للجبل اجلليدي العائم .

4»يف حني ميثل جزؤه الثاين الشروط الضرورية لتحقيق وتنمية هذه الكفاءات

:املقاربة بالكفاءاتمفهوم-ج

بيداغوجية وظيفية تعمل على التحكم يف جمريات احلياة بكل ما حتمله من «تعرف بأا 
تشابك يف العالقات وتعقيد يف الظواهر االجتماعية، ومن مث، فهي اختيار منهجي ميكن املتعلم من النجاح يف هذه 

5»ك بالسعي إىل تثمني املعارف املدرسية وجعلها صاحلة لالستعمال يف خمتلف مواقف احلياةاحلياة على صورا وذل

لقد اختارت «بعض األسباب اليت أدت إىل اختيار هذه املقاربة فجاء فيه دليل املعلم للسنة األوىل ابتدائيويتبني يف 
عمول به اليوم سواء يف بناء الربامج أو يف ممارسات وزارة التربية الوطنية مرجعية تعترب جديدة بالنسبة إىل ما هو م

القسم، حيث اختارت املقاربة بالكفاءات على غرار عدة أنظمة تربوية أخرى يف العامل، قصد إعطاء نفس جديد 
إن مقاربة بناء املناهج عرفت تطورا له عالقة متينة . وتغيري بعض املمارسات وجتديدها ملواكبة التطور السريع للعامل

:بتطور البيداغوجيا بصفة عامة، وتطور طرق التعليم والتعلم بصفة خاصة، وميكن ربط كل طريقة مبقاربة معينة

.92ص،2007، 01رقم ،حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية،ءةالتصورات املختلفة ملفهوم الكفا: بوكرمة أغالل فاطمة الزهراء1
.www.dahsha.com/viewarticle.php?id=27857،مقاربة التدريس بالكفاءات: عبد القادر بن يونس واجلياليل بوشنافة2
.املرجع نفسه3
4Guitet André: Développer les compétences pour une ingénierie de formation, coll. Formation permanente en sciences

humaines, Paris, 1994.93ص،التصورات املختلفة ملفهوم الكفاءة: بوكرمة أغالل فاطمة الزهراء: نقال عن.
.11ص،-األبعاد واملتطلبات–بيداغوجيا التدريس بالكفاءات : حاجي فريد5

Université Sétif2



مفهومها، مرجعياا، إسهاماا: الفصل الثاين                                                           املقاربة التواصلية

-87 -

).احملتويات( املقاربة باملضامني -الطريقة اإللقائية                        -

.املقاربة باألهداف- الطريقة السلوكية                       -

1».املقاربة بالكفاءات- الطريقة البنائية    -

فهذه املقاربة إذن ليست طريقة من طرائق التدريس داخل حجرة القسم، وليست دليال يوجه املعلم 
لتحضري الدروس، بل هي أكرب من ذلك، هي تدخل ضمن البيداغوجيا العامة، هندسة ملنهاج كامل قائم بذاته، 

طة املختارة يف التدريس، وكذا الطرائق املتبعة، ويوجه املعلم لألساسيات اليت ينبغي تدريسها حيدد كل األنش
للمتعلم، ويوضح الكفاءات املختلفة اليت تظهر يف آخر عملية التعليم، ويدخل يف سياسة اتمع بصفة عامة، 

ها من أساليب تطوير نظام املدرسة، وسياسة العامل بصفة أعم، إذ يعتمد عليها يف بناء الربامج والتعلمات، وغري
فإن معرفة جيدة لطرائق القراءة والكتابة تنتج عنها -مثال–وهكذا «: واملثال التايل يوضح مفهومها بدقة

نضيف إىل ذلك بأن العامل يعيش اليوم، مرحلة االنفجار املعريف، . التعلمات اليت تسهم يف تطوير الكفاءات املأمولة
التعلمي على مبادئ مبنية على ما هو أنفع -اء التربية يفكرون يف إعادة بناء الفعل التعليمياألمر الذي جعل خرب

ومن مث فقد ظهرت مقاربة بناء املناهج بالكفاءات كرد فعل . وأفيد بالنسبة إىل املتعلم وأكثر اقتصادا لوقته
2»أن يتدبر أمره يف احلياة العمليةللمناهج التعليمية املثقلة مبعارف غري ضرورية للحياة، وال تسمح حلاملها

oخصائصها:

.النظر إىل احلياة من منظور عملي-1

.التخفيف من حمتويات املواد الدراسية-2

.تفعيل احملتويات واملواد التعليمية يف املدرسة ويف احلياة-3

.السعي إىل تثمني املعارف املدرسية وجعلها صاحلة لالستعمال يف خمتلف مواقف احلياة-4

.علمني يتعلمون بأنفسهم، عن طريق حسن التوجيه إىل اكتشاف املادة التعليميةجعل املت-5

3.الطموح إىل حتويل املعرفة النظرية إىل معرفة نفعية-6

.5ص.2004، 2ط،اجلزائر،منشورات الشهاب،السنة األوىل من التعليم االبتدائي-دليل املعلم-لعربيةاللغة ا: كر حنيشان وآخرونبوب1
. 31ص،2003،اجلزائر،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية،مناهج السنة األوىل من التعليم االبتدائي: وزارة التربية الوطنية ومديرية التعليم األساسي2
.31صه،املرجع نفس3
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واهلدف من كل ذلك استثمار خمتلف املعارف واملهارات املتعلمة يف حل املشاكل الطارئة، واالستفادة منها يف 
.يسمى بالوضعية اإلدماجيةمن خالل ما . احلياة العملية

وكما ذكر فإن املقاربة بالكفاءات هي هندسة ملنهاج متكامل، وليست طريقة من طرائق التدريس، وإمنا الطرائق 
تستعمل يف ما يسمى بالتعليمية وليس البيداغوجيا، فمثال استعمل يف تعليمية اللغات عدة طرائق متنوعة ظهرت يف 

ى يد خمتصني، أما البيداغوجيا فقد تتبىن إحدى هذه الطرائق ملساعدة املعلم على تبليغ فترات خمتلفة وتطورت عل
.رسالته

وإذا ذهبنا إىل ميدان تعلم اللغة العربية من خالل هذه املقاربة، وجدنا أا خصصت لتعلمها عدة أنشطة، 
ويف نشاط التعبري الكتايب نشاط يسمى باإلدماج وإجناز .وهي القراءة، والكتابة، والتعبري الكتايب والشفوي، واملطالعة

نشاط تقييمي ختتم ا وحدة التعلم وتكون فرصة لتقييم املتعلمني يف قدرم «املشاريع ويعرف نشاط اإلدماج بأنه 
1»على توظيف املعارف واملهارات املكتسبة أثناء األسبوع

س القراءة الذي يبدأ املتعلم من خالله يف التعرف على لغته ولكن منطلق هذه األنشطة كلها هو در
عتمدت اللجنة املكلفة بإعداد نصوص القراءة يف تأليفها لكتاب اللغة على اوقد وحروفها، ومجلها وتراكيبها، ابأصوا

نظر املختصني هو فالنص يفما أمسته باملقاربة النصية، اليت كانت أساس معرفة النصوص وتقوميها وبنائها، ودراستها، 
.أساس الطفل للوصول إىل املعرفة، حياول التفاعل معه، وإشباع فضوله واإلجابة عن أسئلته

:املقاربة النصيةمفهوم -3

تقوم املقاربة النصية على جعل النص حمورا تدور حوله خمتلف الفعاليات اللغوية من قراءة وتعبري وكتابة، «·
ءة وحدة يتصل ا املتعلم ال ليقرأه فحسب، بل ليكتسب مهارة إن نص القرا"ولذلك جاء يف املنهاج 

2»"استثماره والبحث عما يوسع موضوعه

إن املقاربة النصية تقوم على أساس اختاذ النص حمورا تدور حوله مجيع نشاطات اللغة، فهو املنطلق يف «·
والنص ). لتعبري املنطوق واملكتوبفهم املنطوق واملكتوب وا(تدريسها وهو األساس يف بناء الكفاءات اللغوية 

كما تنعكس فيه ). صوتية، صرفية، تركيبية، أو داللية(هو البنية الكربى اليت تظهر فيه كل املستويات اللغوية 

.15ص،مناهج السنة األوىل من التعليم االبتدائي: وزارة التربية الوطنية ومديرية التعليم األساسي1
ص.2005-2004،السنة الثانية من التعليم االبتدائي،-دليل املعلم-لغيت الوظيفية : سيدي حممد دباغ بوعياد وحفيظة تازرويت2
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التعلمية بكل –وذا يصبح النص أساس العملية التعليمية ). الثقافية، االجتماعية(خمتلف املؤشرات السياقية 
1»أبعادها

التعبري الشفهي، : لتعامل مع النص وحتليله ألهداف تعليمية من خالل األنشطة املتكاملة الثالثةهي طرائق ا«·
القراءة والكتابة، جتاوبا مع مقترحات املنهاج، لذلك سننطلق دائما من نص يتناول موضوعا من املواضيع 

رحليت التمهيد والتدرب احملددة حسب الوحدات، ميارس املتعلم من خالله التعبري الشفوي والتواصل يف م
وهذه املقاربة تساعد املتعلم . على مفاتيح القراءة،  وميارس القراءة والتواصل الكتايب يف مرحلة القراءة الفعلية

على توظيف مكتسباته اللغوية بسهولة وإىل جانب ذلك تسمح له بتنويع أشكال التعبري من السرد إىل احلوار 
ع املواضيع، انطالقا من تعريف املتعلم بنفسه إىل معرفة ما حييط به يف املرتل مع تنوي: إىل اإلخبار إىل الوصف

.واملدرسة والشارع

فعل كلة للنص والتدرج النصي حبيث يتموتعتمد املقاربة النصية يف أساسها على التماسك بني اجلمل املش
القراءة بكيفية أخرى، وهكذا القراءة على أساس هذه القواعد، فهو يف مرحلة التحليل يقرأ ويكتب مث جيري

التعبري الشفوي والقراءة والكتابة، : حبيث تبدو له تلك الصلة الفعلية واملتواصلة بني األنشطة املتكاملة الثالثة
.وبذلك تتحقق للمتعلم كفاءة القراءة والكتابة

قرأ أو يسمع، ووصف ما التعليق شفويا أو كتابيا على ما ي: واملقاربة النصية تضع املتعلم أمام النص مثل
2»يشاهد والتدريب على فهم وإدراك ما يطلب منه، وذه اآلليات يصل املتعلم إىل القراءة التأملية املنشودة

:من خالل هذه التعريفات ميكن إمجال خصائصها يف النقاط التالية

التعبري والكتابة، كما أنه ، وهو بدوره حمور بقية النشاطات خبالف القراءة حنو املقاربة النصيةالنص حمور -1
.أساس بناء الكفاءات واملستويات اللغوية، وكذا تتجسد فيه خمتلف السياقات الثقافية واالجتماعية

.املقاربة النصية طريقة من طرائق التدريس-2

تساعد املتعلم على توظيف مكتسباته اللغوية، وتنويع أشكال التعبري اليت تساعده على استعماهلا يف املواقف-3
.احليوية الواقعية

.9ص،2003ديسمرب ،قة املرافقة ملناهج السنة الثانيةالوثي: مديرية التعليم األساسي1
.5ص،السنة األوىل من التعليم االبتدائي،-دليل املعلم-اللغة العربية: بوبكر حنيشان وآخرون2
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تعتمد على التماسك بني التراكيب اللغوية وعلى التدرج النصي، فمن ناحية املواضيع يبدأ باألسهل واألقرب -4
وحميطه، مث يعرفه شيئا فشيئا إىل مسميات األشياء وإىل اجلمل اللغوية املتنوعة مع استعمال لبيئة الطفل

.أسلوب التكامل بني النصوص ونشاطات اللغة

ىل جانب تعريفه على تراكيب اجلمل وقواعدها وكيفية نطقها وتنغيمها، تساعده على الفهم وتنويع إ-5
.الدالالت، مما تعوده على التأمل أثناء القراءة

فاملقاربة النصية مرتبطة أوال وأخريا بالكتاب املدرسي، كما تم خصوصا بنشاط القراءة الذي 
اللغة، وتساعد على تنمية مهارات االستماع والكالم والقراءة والكتابة، وهي تساعد ميثل حمور بقية نشاطات 

أيضا ما يسمى باملقاربة التواصلية اليت دف إىل استعمال اللغة استعماال فعليا، من خالل تدريب املتعلم على 
ا على حماولة إكسابه اللغة، معرفة خمتلف السياقات والتراكيب اللغوية والثقافية واالجتماعية، فهما تعمالن مع

إال أن املقاربة التواصلية أمشل من النصية ألا حتتويها وتستعملها أثناء . ولكن لكل منهما طريقتها يف ذلك
الدرس، وألا أيضا تنجز إجنازا شامال من طرف املعلم واملتعلم معا داخل حجرة الدرس، وينبغي معرفة 

.واإلشارة إىل أمهيته، على مفهوم التواصل مبختلف جوانبهقبلهاوالتعرفماهية املقاربة التواصلية

:املقاربة التواصلية-4

يعترب التواصل من أهم امليزات اليت تطبع حياة اإلنسان منذ القدمي، فقد دأب هذا األخري على 
اصل، والرسم واملوسيقى، واإلشارات، مث للتواصل مع غريه بطرق شىت، مثل اللغة وهي أهم وسيلة للتوحماوالت مجة

وترجع أمهية االتصال إىل أن «ظهور الكتابة اليت صارت أساس التدوين، ونقل حضارات األمم ومعارفها عرب التاريخ 
املقدرة على املشاركة والتفاعل مع اآلخرين وتبادل اآلراء واألفكار واملعلومات تزيد من فرص الفرد يف البقاء والنجاح 

يف حني أن عدم القدرة على االتصال مع الغري يعد نقصا اجتماعيا حكم يف الظروف املختلفة احمليطة به، والت
1»وسيكولوجيا خطريا

فنجاح الفرد يف احلياة واتمع متوقف على مدى جناحه يف التواصل مع اآلخرين ونقل رسائله املتنوعة إليهم، 
ويرى جون ديوي أن وجود اتمع «تفاهم والتحاور مع خمتلف شرائح اتمع وتفاعله معهم، وحماولته ربط جسور ال

واستمراريته متوقف على النقل الشامل للعادات واألفكار واملشاعر من جيل إىل آخر، وأن استمرارية اتمع تتم من 
من أهداف وعقائد خالل نقل اخلربات واالتصال بني األفراد، فالناس يعيشون يف مجاعة بفضل ما يشتركون فيه

2»، وهم يكتسبون ذلك من خالل االتصالاخل... وأماين ومعلومات 

.25ص،2003، 2ط،األردن-عمان،دار صفاء للنشر والتوزيع،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم: رحبي مصطفى عليان، وحممد عبد الدبس1
.25ص،املرجع نفسه: نقال عن. 17ص،وسائل االتصال: سالمة عبد احلافظ2
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يعترب االتصال من «وقد تطور االتصال ليصبح علما قائما بذاته، ومدارس متنوعة تقوم بإركاز دعائمه، إذ 
للكثري من التخصصات العلمية ملتقى/جمموعة من العلوم، إذ يعترب علماف وتتقاطع فيها العلوم القليلة اليت تتكث

(Interdisciplinarity) . ،فقد أثارت سريورات االتصال اهتمام الكثري من العلوم املتنوعة، ابتداء بالفلسفة
والتاريخ، واجلغرافيا، وعلم النفس، والسوسيولوجيا واإلثنولوجيا، واالقتصاد، مرورا بالعلوم السياسية وعلم األحياء، 

وقد شكل هذا احلضور للتخصصات األخرى، داخل . والعلوم اإلدراكية) التحكم اآليل(طيقا وصوال إىل السيربني
االتصال، وهو يؤسس حلقله املعريف اخلاص داخل فضاء العلوم االجتماعية، أحد املداخل األساسية للتساؤل عن 

لعلمي، حيث تبىن رؤى علوم شرعيته العملية، كعلم قائم بذاته، وهو ما جعله يبحث عن مناذج تضفي عليه الطابع ا
1»الطبيعة، وقام بتكييفها مع خصوصيته األكادميية

تعددت ذا مفاهيم االتصال سواء أتشات بعضها أم اختلفت، إال أا تتفق على أطراف هذه العملية الذين 
األفيد عرض بني التواصل واالتصال، ومن Communicationيسريوا ويديروا، كما تنوع تعريب مصطلح 

:بعض هذه املفاهيم

:التواصلاالتصال ومفهوم-4.1

:االتصال-أ

أما . يف اللغة العربية، كما تشري املعاجم، يعين الوصول إىل الشيء أو بلوغه واالنتهاء إليه" االتصال"مصطلح «·
ئع أو مألوف ومعناها عام أو شاComunisاإلجنليزية فمشتقة من األصل الالتيينCommunicationكلمة 

املعلومة املرسلة، الرسالة الشفوية أو الكتابية، شبكة الطرق وشبكة االتصاالت، كما تعين تبادل : وتعين الكلمة
2»األفكار واملعلومات عن طريق الكالم أو الكتابة أو الرموز

ى بغرض نقل املعلومات واحلاجات واملشاعر واملعرفة والتجارب، بشكل شفوي أو باستخدام وسائل أخر«·
3»اإلقناع أو التأثري على السلوك

،2005، 1ط،لبنـان -بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية،نصر الدين لعياضي، والصادق رابح: تر،تاريخ نظريات االتصال: أرمان وميشال ماتالر1
.19ص

.19ص،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم:رحبي مصطفى عليان وحممد عبد الدبس2
3The compact edition of oxford english dictionary. P 485. 19صاملرجع نفسه،نقال عن.
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نشاط يستهدف حتقيق العمومية أو الذيوع أو االنتشار أو املألوفية لفكرة أو موضوع أو قضية، عن طريق انتقال «·
املعلومات أو األفكار أو اٍآلراء أو االجتاهات من شخص أو مجاعة إىل أشخاص أو مجاعات، باستخدام رموز 

1»فهوم بنفس الدرجة لدى كل من الطرفنيذات معىن موحد وم

وسيلة لتبادل األفكار واالجتاهات والرغبات واٍآلراء بني أعضاء اجلماعة، حمققا بذلك التقارب الذهين والعاطفي «·
بينهم، حبيث يساعد على االرتباط والتماسك االجتماعي، فضال عن ذلك، فإن االتصال يعد أداة هامة إلحداث 

2»البشريتغيري يف السلوك 

نقل األفكار واملعلومات واآلراء من شخص آلخر، وكذلك التعبري عن االنفعاالت واألحاسيس والعواطف، «·
3»مجع املعلومات، نقل القرار، وحماولة تغيري املوقف: هيوظائف لالتصالوهناك ثالث 

، حبيث يتمكن الفرد من )بثها(عتها عملية إنتاج أو توفري أو جتميع املعلومات الضرورية، ونقلها أو تبادهلا أو إذا«·
إحاطة غريه باألفكار أو احلقائق أو األخبار أو املعلومات اجلديدة اليت تؤثر يف سلوكهم أو توجيههم يف اجتاه 

ذلك السلوك أو تلك العملية اليت يتم بواسطتها نقل املعلومات أو األفكار أو املشاعر : ويعين االتصال أيضا. معني
، وذلك حىت تصبح )قناة(، من خالل وسيلة معينة )املستقبل(، إىل شخص آخر أو أكثر )رسلامل(من شخص ما 

4»هذه املعلومات أو املشاعر مشتركة بني الطرفني

يطلق مصطلح االتصال حني حيدد مستعمل اللغة موقفا يتطلب منه نقل معلومات معينة لتحقيق التقارب املعريف «·
وهذا اإلجراء أو هذه العملية تتطلب التفاوض أو . ري هذا املوقف بشكل أو بآخربني األفراد، ومن مث ميكن أن يتغ

5»تبادل وجهات النظر حول املعاين خالل التفاعل بني األفراد

وقد يكون االتصال يف شكل . هو نقل املعارف من شخص لشخص، أو خملوق ملخلوق، أو وجهة نظر ألخرى«·
يكون االتصال يف شكل ضربات إيقاعية للطبول، وقد يكون أصواتا نقل أصوات، مثل التحدث بني الناس، وقد 

من طيور، بل قد تكون يف شكل ضربات يقوم ا حيوان السمور يف املاء بذيله حني حيس خبطر قادم، أما من 
بل قد . حيث صورة االتصال فقد تكون مرئية مشاهدة مثل الكتابة، والصور، واإلشارات واألعالم، وامللصقات

.20-19ص،نقال عن املرجع نفسه،8ص . االتصال والعالقات اإلنسانية: أبو إصبع صاحل وزميله1
.20ص. نقال عن املرجع نفسه،201ص،دارةاجلوانب السلوكية يف اإل: هاشم زكي حممود2
3Lillico, TM. Managerial communication. P120ص ،نقال عن املرجع نفسه.
.21ص،املرجع نفسه: نقال عن. 43-42ص،االتصاالت ودور مراكز التوثيق يف تبادل املعلومات: عليان رحبي4
.157ص،2004، 1ط،مصر-القاهرة،دار الفكر العريب،تدريسها، صعوباااملهارات اللغوية مستوياا،: رشدي أمحد طعيمة5
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يف رقصة حنل العسل، يشري ا للنحل اآلخر أن هناك مصدرا للغذاء، وقد يكون االتصال، أخريا يتطلب تكون 
1»إلمتامه، استخدام حواس أخرى

، وأن فرص االتصال غري )التفاوض(االتصال عملية مستمرة للتعبري والتفسري وتبادل وجهات النظر «·
ت، والعالمات، والرموز اليت ال نستطيع اآلن البدء يف وتشتمل على نظم خمتلفة لإلشارا. Infiniteحمدودة

2»تصنيفها، أو حىت تعرفها بدقة، واليت تتكون منها أي لغة

العملية اليت يتم عن طريقها انتقال املعرفة من شخص آلخر حىت تصبح مشاعا بينهما، وتؤدي إىل التفاهم هو «·
ناصر ومكونات واجتاه تسري فيه، وهدف تسعى إىل بني هذين الشخصني أو أكثر، وبذلك يصبح هلذه العملية ع

3»، والتجريب والدراسة العملية بوجه عاممما خيضعها للمالحظة، والبحثحتقيقه، وجمال تعمل فيه ويؤثر فيها

4»لتبادل فكرة أو خربة معينة عن طريق وسيلة) شخصني أو مجاعتني(عملية تفاعل مشتركة بني طرفني «·

وعلى هذا (...) ل فكرة، أو مفهوم، أو إحساس، أو مهارة من شخص إىل شخص آخر هو عملية نقل أو توصي«·
ويهدف االتصال عادة إىل أن يؤثر . مجاعة–مجاعة، أو مجاعة –فرد، أو فرد –فاالتصال له طرفان إما فرد 

5»أحد الطرفني يف الطرف اآلخر ليحدث تغيريا مرغوبا فيه يف سلوك ذلك اآلخر

الذي من خالله توجد العالقات اإلنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هذه ذلك امليكانيزم «·
6»الرموز عرب املكان واستمرارها عرب الزمان

توافر شرط املشاركة والتآلف حول قضية بشكل واسع النطاق فإنه يعين أن يمصطلح االتصال حينما نتناوله«·
. Communicationي وسيلة أخرى حتقق االتصال أو ما يطلق عليه شيوي معينة، سواء بواسطة الرموز، أو أ

وهذا يعين أنه حينما يغضب شخص ما، وينتقل ذلك الغضب إىل شخص آخر، فانتقال املشاعر بني األفراد هذا 
7»هو االتصال

.158ص،املهارات اللغوية مستوياا، تدريسها، صعوباا: رشدي أمحد طعيمة1
2 Savignon, S: Communication Competence, Theory and Classroom Practice. Reading,Adison-Wesley Publishing
Company, 1999, P8.

.25ص،1984، 7ط. الكويت. دار القلم. وسائل االتصال والتكنولوجيا يف  التعليم: حسني محدي الطوجبي3
.14ص،2002، 1ط،األردن-عمان،دار اليازوري العلمية،االتصال وتكنولوجيا التعليم: حممد عبد احلافظ سالمة4
،2003، 2ط،مصر-القاهرة،مركز الكتاب للنشر،-قراءات أساسية للطالب املعلم–سائل التعليمية االتصال والو: مصطفى عبد السميع حممد وآخرون5

.29ص
6C.H. Cooly: Social Orgenization. N.Y. Cherles Scribner's Son. 1909.تمع : خريي خليل اجلميلي: نقال عناالتصال ووسائله يف ا

.9: ص،مصر-االسكندرية،شر والتوزيعاملكتب العلمي للكمبيوتر والن،احلديث
.119ص،مصر–االسكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،يف التنمية اللغوية والتطور النفسي للفرد: حممد فرج أبو طقة7
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ا تصال بأوتعرف عملية اال. االتصال يشري إىل كل العمليات اليت يؤثر مبقتضاها الناس على بعضهم البعض«·
1»سلون واملستقبلون للرسائل يف سياقات اجتماعية معينةالعملية اليت يتفاعل ا املر

يهدف االتصال يف األساس إىل وضع معلومات مشتركة مبعىن إرسال عنصر أو عدة عناصر داللية من املرسل «·
2»)اللغة الفرنسيةمثال (عن طريق شفرة ) مثال مسعية شفوية(إىل املستقبل من خالل قناة حمددة 

3»نظم صناعة األخبار بواسطة العالمات] وهو أيضا[نقل املعلومات بني األفراد نقال مقيدا بقناة حمددة «·

فمن خالل هذه التعريفات يتبني لنا أن االتصال هو عملية أو سلوك أو ميكانيزم أو وسيلة لنقل األفكار 
ما شفوية كانت أو مكتوبة، حيث حيدث التآلف والتفاعل بني واملشاعر واآلراء لآلخرين عن طريق وسيلة 

وقد يكون املتواصلون فردا أو مجاعة، وقد يتم االتصال بشكل مباشر أو غري املتواصلني لنجاح هذه العملية، 
ه اخلاصة ما دام يؤدي مباشر، كما أن هناك من ذهب إىل اعتبار صوت الطبول وإشارات النحل اتصاال له دالالت

معينا، لكن هناك من خصص تعريفا لالتصال اللفظي، مفردا إياه عن بقية أنواع االتصاالت، وهو كما غرضا
:يلي

من العالمات " سوونسكي"وجيعل . االتصال اللفظي هو االتصال الذي يستخدم العالمات اللغوية وسيطا له«·
ظية؛ كالقوالب احلسابية أو الرياضية، نظم العالمات اليت متكن من نقل املعلومات مبساعدة عالمات لف: اللفظية

ورمبا بدت هذه املسألة خالفية؛ . وهي عالمات تستثمر اللغة اللفظية اإلنسانية. وعالمات األعالم، ولغة الصم
ليست كتلك العالمات اللغوية ذات الوحدات واألمناط -مثال–ألن العالمات املستخدمة يف القوالب الرياضية 

متجاوزين –ولعل قبولنا ما يذهب إليه سوونسكي . مبا فيها من ميزات اشتقاقية وتركيبيةالبنائية اليت نعرفها،
يرجع إىل أن القوالب الرياضية وحنوها، ال تدخل يف نوع آخر من أنواع العالمات -اخلاصية اجلوهرية السابقة

4»اليت تعرفها قنوات االتصال األخرى املختلفة

نه انفرد بتبيان خاصية العالمات اللغوية اليت يتم االتصال ة تعريفات االتصال ألينفصل عن بقيوهذا التعريف
، ومل يقصد ا احلروف اللغوية فقط وإمنا أضاف إليها العالمات احلسابية والرياضية، ألنه ال ميكن تصنيف بواسطتها

.هذه األخرية ضمن أي نظام عالمات آخر سوى اللغة، كما ذهب إىل ذلك الباحث ذاته

.120ص،يف التنمية اللغوية والتطور النفسي للفرد: حممد فرج أبو طقة1
2 J.A.Rondal: Eléments de psychologie une introduction a la psychologie générale, Editions habor, Bruxelles, 1987,
P130.

3Sowinski, Bernhard: Textlinguistik, Eine Einfuehrung, Verlag W. Kohl hammer, Sruttgart-Berlin- Koeln- Mainz
(1983) S. 67.9ص،2007، 2ط،مصر–القاهرة ،مكتبة اآلداب،-سة يف نظرية االتصالدرا–العبارة واإلشارة : حممد العبد:نقال عن.

.15صاملرجع نفسه،4
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:التواصل-ج

يف يرغبInterlocuteurتبادل كالمي بني املتكلم الذي ينتج ملفوظا أو قوال موجها حنو متكلم آخر «·
1»السماع أو إجابة واضحة أو ضمنية، وذلك تبعا لنموذج امللفوظ الذي أصدره املتكلم

استقبلت عددا من األشكال نقطة إىل أخرى، ونقل هذا النبأ يكون بواسطة مرسلة ينقل منالتواصل حدث نبأ «·
2»املفكوكة

متموضعة يف عصر من نقطة س يشارك يف التجارب اليت ينشطها -أو جمموعة–التواصل هو عملية جعل فرد «·
ويف نقطة ص من مكان آخر، مستعمال عناصر املعرفة املشتركة بينهما . حميط فرد آخر متموقع يف عهد آخر

بالتجربة الوكيلية أو النائبية هنا نقل التجربة بني النقطتني املتماثلتني يف ويعين) (Vicariale)التجربة الوكيلية (
3»ما ميكن أن يكون مشتركا بني فردين أو جمموعتنيبوساطةعهدين معينني 

ملراقبة، والعالقات، التعامل، والتجارة، والنقل، واحلكم، والتأثري، وا: كلمة تواصل مستعملة كهمزة وصل يف«·
تكن حمل اهتمام كوسيلة، ويف األخري ميكن اختصار مصطلح التواصل كفعل شخصي بني املرسل وباملوازاة مل

4»واملستقبل

-عن قصد أو دون قصد–انتقال معلومات إنه قبل كل شيء تصور يتضمن. التواصل هو العالقة بني األفراد«·
يف نفس الوقت، ينتج ردة فعل حول . دف اإلخبار أو اإلعالم أو التأثري على أي فرد أو مجاعة املستقبلني

.حول الشخص املصدر، وهو بدوره يتأثر بالرسالة) الراجعةالتغذية(املوضوع املستقبل، ويتم أثر رجعي 

إن الكالم ليس الوحيد الذي ميثل التواصل، ولكن حىت اإلمياءات واإلشارات هي األخرى متثل نوعا من 
5»أنواع التواصل

ل األفكار واآلراء واملشاعر بني األفراد من خالل نظام مشترك ومتعارف عليه من العادات هو عملية تباد«·
والتقاليد والرموز اللغوية، وهو عالقة اجتماعية بني األفراد تستخدم فيها اللغة القومية يف إطار جمموعة من املعايري 

املرسل وهو مصدر املعلومات : يوأهم عناصر موقف التواصل، ه. والقواعد إلجناز أهداف وأنشطة مقصودة
ومستقبلها يف آن واحد، واملستقبل الذي يستقبل املعلومات ويفسرها، والرسالة وهي املعلومات اليت تتناقل بني 

.78ص،اجلزائر،دار هومة،)اقترابات لسانية للتواصلني الشفهي والكتايب(اللغة والتواصل : عبد اجلليل مرتاض1
.78ص،املرجع نفسه2
.79صاملرجع نفسه،3

4 Judith Lazar: La science de la communication, Editions Dahlab, Paris-France, 1993, P: 49.
5 Norbert Sillamy: Dictionnaire de psychologie, Larrouse.Paris, 1991, P 61.

Université Sétif2



مفهومها، مرجعياا، إسهاماا: الفصل الثاين                                                           املقاربة التواصلية

-96 -

املرسل واملستقبل لفظيا وغري لفظي من الكلمات والتعبريات، والتغذية الراجعة وهي الرسائل اليت يرسلها املستقبل 
للرسالة األصلية، مث قناة االتصال وهي وسيلة نقل وتوصيل الرسائل اللفظية والبصرية، أو املستمع، استجابة

وأخريا السياق وهو البيئة املادية واالجتماعية والنفسية والزمانية اليت حيدث يف إطارها التواصل أخذا وعطاء بني 
1»أفراد اتمع

هو ظاهر، ولكن هناك فرق طفيف قد يبدو جليا ال خيتلف تعريف التواصل عن تعريف االتصال كما
للمتأمل وهو أن التواصل حيدث مباشرة بني طريف هذه العملية، أما االتصال فقد يكون مباشرا وقد يكون بواسطة آلة 

تتحدث عن الوسائل التعليمية أو " االتصال"ما أو وسيلة من الوسائل، فمعظم الكتب اليت استخدمت مصطلح 
إىل " وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم"ورها يف هذه العملية، كما ذهب الباحثان صاحبا كتاب التكنولوجية ود

ويفضل بعض الباحثني واملتخصصني يف جمال االتصال «: للفرق الطفيف بني املصطلحني يف القول التايلاإلشارة 
لكلمة نفسها يدل على أن هناك ويقولون أن التواصل كما توحي به ا. بدل االتصال) التواصل(استخدام مصطلح 

والتواصل عندهم يعين نقل املادة اإلعالمية عرب . طرفني يف العالقة، بينما يفهم من االتصال بأنه أحادي اجلانب
2»القنوات أو األوعية املختلفة من شخص إىل آخر، مع إمكانية حدوث تغذية راجعة من املستقبل

.Communicationبني املصطلحني واستخدمومها لنفس معىن كلمة إال أن بعض الباحثني مل يفرقوا

ومهما كان اخلالف قائما بني املصطلحني إال أن ما يهم يف هذا املقام هو حدوث عملية التواصل يف املوقف 
يف املقاربة  بعد تعروميكن بيان عناصر هذه العملية .ير تعلم اللغة لدى املتعلمالتعليمي، وكيفية استخدامها لتطو

.التواصلية

:مفهوم املقاربة التواصلية-4.2

يف آن واحد، أوال من خالل كانت شحيحةتعددت مفاهيم هذه املقاربة و
تعدد ترمجة هذا املصطلح من منهج إىل اجتاه مث مدخل فطريقة، لكن الشائع واألقرب إىل الصحة هو مصطلح 

، أما ثانيا فمن خالل استعمال هذا املفهوم يف تعليم اللغة لغري الناطقني ا، فكثرت املؤلفات األجنبية حول "املقاربة"
.هذا املوضوع، وقلت املؤلفات العربية حىت ال نكاد نعثر عليه يف دراساتنا اخلاصة بتعليمية اللغات

ات للمدخل والطريقة واإلجراءات، ألن مثل هذه بني ثالث تعريف" رشدي أمحد طعيمة"ويفرق الباحث 
: فيقولApproachاملصطلحات اختلف حوهلا لتحديد هوية ما يسمى يف اللغة اإلجنليزية 

.159ص،.2003، 1ط،الدار املصرية اللبنانية،معجم املصطلحات التربوية والنفسية: حسن شحاتة وزينب النجار1
.22ص،التعليماوسائل االتصال وتكنولوجي: صطفى عليان وحممد عبد الدبسرحبي م2
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ويقصد به املنطلقات اليت تستند إليها طريقة التدريس مثل تصورها ملفهوم اللغة وفلسفة تعليمها، والنظرة : املدخل-«
.شخصية املتعلمنيإىل الطبيعة اإلنسانية، و

ويقصد ا جمموع األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اال اخلارجي للمتعلم من أجل حتقيق أهداف : الطريقة-
.تربوية معينة

هي األساليب اليت تترجم الطريقة إىل أداءات، وتنفيذ مبادئها سواء من حيث ما يقوم به املدرس يف : اإلجراءات-
.حيث إعداد املواد التعليمية، أو إعداد الوسائل التعليمية، أو أدوات التقوميالفصل بالفعل، أو من

1».الطريقة إذن مثل خيط املسبحة الذي ينتظم عددا من املكونات األساسية

دون بقية املصطلحات السابقة الذكر، إال " مدخل"مث استعرض جمموعة من اآلراء برر ا استخدامه ملصطلح 
" املدخل االتصايل"والذي منيل إليه هو إطالق مصطلح «: ، ويكمل حديثه قائال"املقاربة"رقوا إىل مصطلح أم مل يتط

. على هذا األسلوب فهو مل يتبلور بعد يف شكل طريقة حمددة مثل طريقة النحو والترمجة، أو الطريقة املباشرة مثال
2»"كريستال"عمل يف أكثر من طريقة، كما ذكر فضال عن أنه يشتمل على مبادئ عامة ومنطلقات توجه أسلوب ال

:وميكن إمجال بعض مفاهيم هذه املقاربة فيما يلي

إن املدخل االتصايل هو ذلك املدخل الذي يركز يف تعليم اللغة على اللغة ذاا ووظائفها، وكذلك الكفاية "«·
الكفاية االتصالية، ويستهدف أساسا متكني املدخل االتصايل إذن يركز على ". االتصالية، وليس على البىن النحوية

3».الدارس من متلك مهاراا

فمن خالل هذا التعريف املبسط يتضح لنا أن أساس املقاربة التواصلية هو الرقي باللغة والتمكن منها لدرجة 
.استعماهلا للتواصل ا، كما أا ترتكز على الكفاءة التواصلية

هي جمموعة الطرائق واملنهجيات اليت دف إىل تطوير وتنمية كفاءة التواصل تواصلية املقاربة أو املقاربات ال« ·
وتتمثل يف مرونة التكيف واالنفتاح " بفعل التواصل نتعلم التواصل"وتتلخص يف املثل القائل [...] لدى املتعلم 

أهداف التواصل من طرائق ودروس التواصل هي على العموم تنظم لتحقيق. على خمتلف السياقات التعليمية
، هذه األصناف )اخل... الزمن، الفضاء: أصناف داللية حنوية مثل(واملفاهيم ) أفعال الكالم(خالل الوظائف 

.169ص ،املهارات اللغوية: رشدي أمحد طعيمة1
.171-170ص،.املرجع نفسه2
.171صاملرجع نفسه،3
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مشاهد، (الركائز التعليمية هي عبارة عن ملفات أصلية ونشاطات التعبري ). 1976(أقصىمستوىضمنعرفت
1».من واقع التواصلأو عبارة عن مفاهيم تقترب ) اخل... أدوار حوارية

فاملقاربة التواصلية إذن هي الوضعية اليت يوضع ا املتعلم داخل حجرة الصف وخيطط هلا من قبل 
املعلم، حيث يشيع جو تواصلي تستخدم فيه خمتلف الطرائق والوسائل لتحقيق ما يسمى بالكفاءة التواصلية اهلادفة إىل 

وتظهر املقاربة التواصلية على شكل نتائج تثبت من خالهلا مدى جناحها، فنتائجها تكون اكتساب كفاءة لغوية معينة،
بينة على املتعلم باخلصوص، أو هي استراتيجية يتبعها املعلم لتحصيل نتائج مضمونة يف تعليم اللغة بطريقة تواصلية 

ارية، بيداغوجيا املشروع، وسائل وضعيات حو(حيقق فيها املتعلم كفاءة تواصلية عن  طريق وسائل وطرق حديثة 
...).مسعية بصرية، رحالت، صور، سياقات اجتماعية

1 Jean-Pierre Cuq: Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère et seconde. Asdifle.CLE international.
Paris. 2003. P: 24.
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II -يف حقل تعليمية اللغاتاملقاربة التواصلية:

توضح من خالل ما سبق مفهوم املقاربة التواصلية من خالل حتليل أجزاء هذه الكلمة وتعريفها، كما اتضح مفهومها 
يف تفعيل حركية تعليم اللغات، وفق آليات وبرامج خاصة تعد مسبقا وتطبق داخل القسم، كما موعة من الطرائق اليت سامهت كمج

أا تبنت جمموعة من الطرائق كالطريقة الصامتة، والطريقة الطبيعية، وطريقة االستجابة باإلحياء، وطريقة تعليم اللغة يف اتمع، 
احلياة «": جالب جاتينجو"ولة مؤسس الطريقة الصامتة اليت تنطبق على بقية أهداف الطرائق األخرى وهو وغريها، وهي متشي وفق مق
.»هي حتويل للوقت إىل جتربة

:أسباب ظهور املقاربة التواصلية-1

و إن مفهوم التواصل وعناصره تصب داخل مفهوم واحد يف تعليمية اللغات وه
.مفهوم املقاربة التواصلية واليت ظهرت حديثا نتيجة تطور عدة نظريات

الطريقة السمعية الشفوية، والطريقة (وقد ظهرت هذه املقاربة كرد فعل على الطرائق اليت كانت سائدة قبلها 
.لسلوكيعلم اللغة البنيوي وعلم النفس ا: وهذه الطرائق قامت على تيارين مها) السمعية البصرية

إن اإلسهام األول الذي قدمه علم اللغة البنيوي «: إسهامات هذين التيارين يف قوله" إيدي روليت"خلص 
يكمن يف تقدمي مواصفات املادة اليت شكلت وبالتحديد املوضوع األول للبيداغوجيا اجلديدة مثل اللغة املتحدث ا يف 

ومن علم النفس (...). Systèmeال شك يف مفهوم اللغة باعتبارها نسقا احلياة اليومية، واإلسهام الثاين يكمن و
السلوكي حرص دعاة املنهجية اجلديدة باألساس على االحتفاظ مبفهوم اللغة كشبكة من العادات اليت يتم وضعها 

1»بواسطة الدعم والتثبيت يف وضعية اجتماعية

هناك رأي يرى أا نشأت بدافع تعليم اللغات لغري الناطقني وقد اختلف حول دوافع ظهور مثل هذه املقاربة، ف
الدعوة إىل تعليم اللغات من منظور اتصايل إىل القرن السابع عشر حني A.P.Howatt" هووات"يرجع «ا إذ 
كر وهنا ذ(يتعلم الناس اللغة من أجل التعامل مع اتمع، وحتقيق االتصال : "عن تعلم اللغة قائال" جون لوك"كتب 

بني األفكار يف احلياة العادية بدون ختطيط، أو تنظيم مقصود مسبق يف استخدامهم ) جون لوك كلمة االتصال نفسها
كان هناك إحساس بأن اللغة وظيفتها االتصال، وحتقيق التعامل مع أفراد اتمع، ومتر سنوات حىت تصل " [...] للغة

ويف هذه األثناء جتذب طرق تعليم ). سنة تقريبا140أي منذ (1864إىل القرن التاسع عشر وعلى وجه التحديد 
اللغات بأسلوب اتصايل انتباه املعلمني املهاجرين إىل أمريكا، قد اختذت هذه الطرق، كما يقرر هووات عدة أمساء 

1Roulet (E) (1976) L'approche des sciences du langage à la diversification des méthodes d'enseignement des langues
secondes. EUA n° 91 didier. Pp 38,39,40.الـدار  ،دار الثقافـة ،-وتقنيـات مقاربات –ديداكتيك القراءة املنهجية : حممد مكسي: نقال عن

.25ص،2000، 2ط. املغرب-البيضاء
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سرد تاريخ ، ويستمر الباحث يف1»... الطرق الطبيعية، وطريقة احملادثة، والطريقة املباشرة، واملدخل االتصايل: مثل
هذه املقاربة إىل أن يصل إىل حاجة السوق األوروبية املشتركة إىل تعليم لغات الشعوب املنضمة إليها وإىل الس 

. األوريب

": حممد مكسي"والرأي الثاين يرى أا مل تظهر حلاجات ودوافع تعليمية، وإمنا كما ذهب إىل ذلك الباحث 
ين وسياسي لتحديد ووضع غايات وأهداف تعليم وتعلم اللغة، فالقدرة اللغوية عند دخلت يف البداية كتفكري تق«

بعض الشرائح االجتماعية مرادفة للرأمسال املهين، ذلك أن املستعملني ينتظرون من التعليم أن يساعدهم على اكتساب 
بر رأمساهلم الزمين، وال شك قدرات ومهارات تكون قابلة لالستثمار ثانية يف زمن حمدد وحسب إيقاعات مالئمة لتد

أن هذه املتطلبات تعلل بشكل من األشكال الضرورة امللحة لوضع طريقة واقعية يكون من مهامها تقليص تلك اهلوة 
2»الشاسعة بني أساليب وطرائق التعليم املدرسية وأساليب االستعمال الوظيفي هلذه اللغات

ذاك اللهث املتسارع وراء حتصيل أكرب قدر من املنافع حتت وال شك أن طبيعة العصر تفرض على اإلنسان
غايات الرقي باتمع واالزدهار به يف ظل التنافس الدائم بني الدول خاصة الرأمسالية منها، وإال ضاعت الفرص 
املتاحة، وحلق التدهور ا، لذلك أصبحت املدرسة تطالب بأكثر مما هو مفروض عليها، وصار لزاما وضع برامج

" املقاربة التواصلية"تساعد على بلوغ أهداف عالية اجلودة يف أقصر وقت ممكن، لذلك استعني مبا مسي تواستراتيجيا
وبرجمتها حسب مثل هذه احلاجات، وهي االستعمال الوظيفي للغة يف ميدان واقعي وضمن سياقات متنوعة وخمتلفة 

.نحسب اتمعات اليت يتواصل معها املهنيون الرأمساليو

إىل اجلمع بني الرأيني وأوعزا ظهور ما مسياه بالطريقة التواصلية إىل " اللغات األجنبية"كما ذهب صاحبا كتاب 
ظهور النظريات اللغوية اجلديدة مثل نظرية القواعد التوليدية التحويلية، ونظريات «أسباب نظرية وحياتية، فقررا أن 

، ونظريات علم اللغة االجتماعي الذي )األجنبية(كاساا على تعلم اللغات التعلم، خصوصا النظريات املعرفية وانع
مث . أخذ يركز على قواعد وأساليب استخدام اللغة يف اتمع، وعلى الوظائف اللغوية اليت تتحقق من خالل ذلك

للتني كسرتا احتكار هناك أيضا تزايد الشعور باحلاجة إىل تعلم لغات أخرى بعد ثورة االتصاالت وثورة املعلومات ا
وأخريا ظهور التقنيات احلديثة وسرعة وسهولة تداوهلا . تعلم هذه اللغات من قبل مجاعة معينة دون غريها

3»كل ذلك جعل من الضروري إعادة النظر يف طرائق تدريس اللغات األجنبية. واستخدامها

ة  التواصلية الرئيسي هو تعليم اللغة األجنبية، ويبدو من خالل هذه األسباب أن أغلبهم يرجع سبب ظهور املقارب
إال أا بعد بلورة مفاهيمها صارت تستعمل يف املدارس لتعليم اللغة األم خاصة يف األطوار األوىل، وكذا يف تعليم 

.166ص،املهارات اللغوية: رشدي أمحد طعيمة1
.27ص،-مقاربات وتقنيات–ديداكتيك القراءة املنهجية : حممد مكسي2
.168ص، 1988. الكويت. عامل املعرفة. اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها: نايف خرما وعلي حجاج3
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يف حياته خمتلف املواقف والسياقات االجتماعية املتنوعة، إضافة إىل تعليم املستويات اللغوية اليت قد يصادفها املواطن 
اليومية، مبعىن أا صارت إىل جانب تعليم لغة ما، تركز على تعليم كيفية التواصل  مبختلف االستراتيجيات يف خمتلف 

.املواقف

يف مضمار تعريفه للمقاربة التواصلية، وحماولة الوصول إىل رسم مالمح عامة " حممد مكسي"ويضيف الباحث 
ة التواصلية على مواد تعليمية وال على إجراءات تربوية، فهي ليست إال مبادئ حتضري ال حتيل املقارب«: عنها قائال

ومن هنا تكتسب . حتدد مضامينها(Niveaux)وإعداد املقررات التعليمية على شكل جداول وقوائم ومستويات 
: وحتديد لقدرات متعددةفامتالك اللغة أصبح ينظر إليه كنتيجة لوضعية. املقاربة التواصلية خاصيتها االستراتيجية

وكل قدرة من هذه القدرات تتطلب معرفة باللغة ... قدرات تفاعلية، قدرات ذات طبيعة صورية، قدرات ثقافية
وما يقال عن هذه القدرات ينسحب على التحكم يف تلك االستراتيجيات . املستهدفة يف نطاقها احمللي ويف أفقها

وكل وضعية من هذه الوضعيات ). اخل... يم يف إطار وضعية، إنتاج نصوضعية حوارية، تصم(املوسومة بالعفوية 
وأشكال .تفرض اختيار نص مساعد وخطوات منهجية ونصوص اإلنتاج ونصوص التطبيق والتقومي بشىت أنواعه

ويكون. يف هذا اإلطار يعد املنهاج التواصلي التجرييب عمودا فقريا للكل. تنظيم التعلم هي نفسها وضعيات خاصة
عالقات حمفزة ودالة على احمليط املادي واالجتماعي بواسطة التواصل اللغوي (هدفه بناء برنامج يرتب التجارب 

غري أن عناصر هذه البيداغوجية تكون مندجمة . حبيث جند فيه كل عناصر بيداغوجية املشروع) باعتباره فهما وإنتاجا
.1»يف عمليات مربجمة

ة إذن تركيز االهتمام يف تعليم اللغات على التواصل، أي إكساب املتعلم لغته عن طريق أعادت املقاربة التواصلي
.التواصل، وكذا إكسابه القدرة على التواصل يف حد ذاته، واليت تعترب مهارة حتتاج للمران واملمارسة

.وهلذه املقاربة عدة عناصر تعتمد عليها هي نفسها عناصر عملية التواصل

:اصر عملية التواصلعن-2

لقد صنفت عملية التواصل عدة تصنيفات حسب رغبة الباحث، إال أن أشهر تصنيف كان 
الذي قسم عناصر عملية االتصال إىل ستة وبني لكل عنصر وظيفته اللغوية، فكان التقسيم " جاكبسون"للباحث 

: كالتايل

.29-28ص،-مقاربات وتقنيات–ديداكتيك القراءة املنهجية : حممد مكسي1
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السياق
الرسالة

مرسل إليه------------------------------------ ------مرسل
قناة االتصال

1)1(شكل رقم الشفرة

االنفعالية، فاملرسل يف نظره وهو أول أطراف عملية االتصال له وظيفة خاصة به تدعى الوظيفة التعبريية أو 
ودف للتعبري عن موقفه، ووظيفة املرسل إليه هي الوظيفة اإليعازية أو الندائية، أما املرجع فوظيفته مرجعية تدل على 
السياق الذي كتبت أو لفظت فيه الرسالة، والقناة وظيفتها إقامة االتصال ألا وسيلته اليت يصل الكالم بفضلها إىل 

هو جمموع العالمة اليت تتشكل منها الرسالة، وكذلك نظام تأليفها التركييب، وشرطها أن و«كال الطرفني، أما السنن 
وظيفته ما فوق اللغة أو ما وراء اللغة أو ما يسمى امليثالغة، وأما الرسالة ف2»تكون مشتركة ليفهمها طرفا الرسالة

.وهي الكالم أو الكتابة املتبادلة بني طريف االتصال فوظيفتها شعرية

قناة واملرسل واملستقبل، والرسالة، : وهناك من ذهب إىل اعتبار عدد عناصر عملية التواصل أربعة، وهي
ؤثرات األخرى، راجعة والتشويش واملالتغذية ال: االتصال، وهي عناصر أساسية يضاف إليها عنصران متغريان ومها

3)2(شكل رقم )عناصر عملية االتصال ومكوناا(:فكان الشكل اآليت

واملؤثرات يف البيئة احمليطةالتشويش           

ق ما يعترض عملية االتصال سواء من ناحية التفاعل بني املرسل واملستقبل، هذا التقسيم يوضح بشكل دقي
.أو من ناحية ما يعترض الرسالة من حذف أو زيادة أو تدخل خارجي، أو عدم فهم املستقبل لقصد املرسل

.35ص،-دراسة يف نظرية االتصال–العبارة واإلشارة : حممد العبد1
.13ص،2004، 1ط،لبنان-بريوت،دار الكتاب اجلديد املتحدة-مقاربة لغوية تداولية–استراتيجيات اخلطاب : عبد اهلادي بن ظافر الشهري2
.34ص،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم: رحبي مصطفى عليان وزميله3

اة أو القنالرسالةالترميزالمرسل

الوسيلة

فك 

الرموز

المستقبل

التغذية الراجعة
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:املرسل-1

ف والقصد، حماوال هو الطرف األول يف عملية االتصال، وباعث الرسالة واملتلفظ األول، صاحب اهلد
التأثري يف اآلخرين من خالل األفكار اليت حيملها، أو إبالغهم خربا معينا، وقد يكون املرسل فردا أو مجاعة، فاملعلم يف 
الصف هو املرسل وهو حمور عملية التواصل، يقدم الدرس وحياول إيصال وتوضيح األفكار، وتثبيت الفهم يف 

إىل بعضهم ذهب و. ارات ومالمح الوجه املعربة، واالستعانة بغريها من الوسائلاألذهان، باستخدام اللغة أو اإلش
اعتبار اآللة كالكمبيوتر والتلفاز والكتاب مرسال، إال أن هناك من فند مثل هذا الرأي باعتبار كل ما سلف وسائل 

وكفاءة املرسل، أمجع بعض ولضمان فاعلية.واملرسل احلقيقي هو اإلنسان الذي اخترع اآللة وبرجمها ألغراض معينة
:الباحثني على ضرورا وحصروها يف أربع صفات

فإذا كان املرسل معلما وجب عليه االطالع الكايف على الدراسات والبحوث، واملطالعة الدائمة : املعرفة-أ
.ليكون ملما بكل ما هو جديد، وليستطيع اإلجابة على أي سؤال قد خيطر على ذهن املتعلم

قد ال ترتبط اخلربة بسن معينة، ولكنها ضرورية ملعرفة احلياة وتعريفها ملن هو : جارب العلميةاخلربة والت- ب
جاهل ا، فاخلربة يف ميدان معني يوجد به املرسل واجبة عليه حىت يتمكن من التصرف إزاء بعض املواقف 

ةوكلما مر املرسل خبربات معينخصوصا اجلديدة منها، ألنه قد مترن على مواجهتها أو مواجهة مواقف شبيهة ا، 
.كلما زادت فاعليته وكفاءته

ال جناح للمرسل يف ميدان عمله دون دافع داخلي حقيقي حيفزه للعمل واالجتهاد أكثر، فالدافع هو : الدوافع-ج
.طريق النجاح والتقدم

ته يف إيصال ما هو نافع ويقصد ا اجتاهات املرسل حنو املستقبلني وعملية االتصال ككل، ورغب: االجتاهات-د
1.ومثري

وهناك بعض الصفات الفرعية الثانوية اليت متيز املرسل منها املصداقية يف احلديث، ودرجة الثقة اليت يتمتع ا 
من طرف املستقبلني، والكفاءة، والقوة والسلطة اليت متيزه، والقيم واملبادئ اليت يتحلى ا، والتماثل بينه وبني 

ا الدينامية وهي املرونة لني وحتسيسهم أنه كان مثلهم يف يوم ما، أو أنه يشبههم يف بعض الصفات، وأخرياملستقب
.وغريها من الصفات اليت تساهم يف تعزيز صورة املرسل وشخصه لدى املستقبل... تلف املواقفإزاء خم

.37ص، وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم: رحبي مصطفى عليان وزميله: هذه التقسيمات مأخوذة من1
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:الرسالة-2

والرسالة هي النتاج املادي والفعلي «ملستقبل، هي الكلمات واملعاين اليت حياول املرسل إيصاهلا إىل ا
نتحدث يكون احلديث هو الرسالة، وحينما فحينما . معينة(Code)للمصدر الذي يضع فكره يف رموز أي 

فإن حركات " بأيدينا"وحينما نلوح . وحينما نرسم، فالرسم أو الصورة هي الرسالة. نكتب فالكتابة هي الرسالة
1»ذراعنا هي الرسالة

:ما أن هناك ثالث خطوات مهمة مرتبطة بالرسالة، وتعتمد عليها الدارة التواصلية، وهيك

وهي العملية اليت يقوم ا املرسل وتشمل وضع الفكرة يف شكل رسالة، أي صياغة : )الشفرة(الترميز -أ
.الكلمات والصور والرموز يف شكل ميكن بثه

فرد أو مجاعة أو (ملرسل وتعين إرسال الرسالة االتصالية إىل املستقبل وهو العملية اليت يقوم ا ا: بث الرسالة- ب
.باستخدام وسائل اتصاليةأمبطريقة شخصيةأسواء ) مجهور

وهي العملية اليت تتم يف عقل املستقبل أو مجهور املستقبلني وتتمثل يف تلقي الرسالة : استقبال الرسالة-ج
.2وتفسريها وفهمها

ا تعتمد بالدرجة األوىل على املرسل الذي يتوىل مهمة صياغتها، وتزويدها مبا ميكن املستقبل فالرسالة إذ
من فهمها واستيعاا والتأثر والتفاعل معها، لذا وجب عليه صياغة أفكاره بوضوح وال يدع جماال للخطأ أو 

يل يوضح ست صفات متيز والنموذج التا. الشك أو عدم الفهم من طرف املستقبل، حىت تنجح عملية االتصال
:الرسالة وجتعلها مقبولة من طرف املستقبلني

نظيفة       
مؤدبة               كاملة

خمتصرةاضحة          و
3)3(شكل رقم صحيحة

.40ص،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم: رحبي مصطفى عليان وزميله1
.41صاملرجع نفسه،2
.44ص،املرجع نفسه3

الرسالة
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فبالنسبة للمعلم وجمموعة املتعلمني، فإن الرسائل اليت يوجهها املعلم وجب عليها أن حتمل هذه الصفات، 
كذلك الرسائل اليت حيملها الكتاب املدرسي، باعتباره الوسيلة املثلى حلمل القيم واألفكار والصور املتنوعة، مع 

املعلم هلا مع ما يتوافق وقدرات املتعلم وخرباته، وعلى املتعلم بدوره أن يستعد ويدرب الستقبال مثل ضرورة شرح 
هذه الرسائل، وجماراا هو اآلخر والتفاعل معها حىت يتمكن من اإلجابة وإنشاء رسائل شفوية أو مكتوبة تشبهها، 

. حىت تتم عملية التواصل بنجاح تام

:قناة االتصال-ج

وتسمى أيضا الوسيلة وهي األداة اليت تنقل الرسالة بواسطتها، فقد يكون ذلك عن طريق الصوت 
العادي، أو بالكتاب، أو بالصور والرسوم واخلرائط، أو تتعداها إىل اهلاتف والتلفاز والكمبيوتر، وهناك من مزج بينها 

دفها، وتعترب الوسيلة منبع قوة االتصال، ألا تساهم وبني الرسالة، كون الوسيلة تعمل على تشكيل الرسالة وه
بشكل كبري يف إجناحها أو إفشاهلا، وبفضل التكنولوجيا احلديثة فقد أصبح لقناة االتصال دور الريادة، كوا تساعد 

ان، على إيصال الرسائل ألماكن خمتلفة سواء أقربت املسافة أم بعدت، كما أصبح التلفاز يدخل كل بيت دون استئذ
وصار اإلنسان يستطيع مشاهدة أخيه رغم بعد املسافة واحلديث معه بواسطة اإلنترنت، كما أفسحت اال الواسع 

، وبواسطتها يتحدد للمعلم لتنويع مادته ورسائله، وتسهيل عملية التدريس عن طريق الوسائل السمعية البصرية
.موضوع الدرس

:املستقبل-د

الشخص أو «يف عملية االتصال ومتلقي الرسالة من طرف املرسل كما يعرف أنه و الطرف الثاينه
وجيب على املستقبل أن يقوم حبل أو فك رموز الرسالة بغية التوصل إىل تفسري حملتوياا . اجلهة اليت توجه إليه الرسالة

ولذلك وجب أال يقاس جناح . قبلوفهم معناها، وينعكس ذلك عادة يف أمناط السلوك املختلفة اليت يقوم ا املست
عملية االتصال مبا يقدمه املرسل، ولكن مبا يقوم به املستقبل من سلوكيات تدل على جناح عملية االتصال وحتقيق 

1»اهلدف

املتمثلة يف )املرسل(ويتعدد شكل املستقبل وسلوكه حسب مقامه وشخصيته، فالتلميذ مثال هو مستقبل رسالة املعلم 
ة أو توجيه، كما أن هناك عدة عوامل تؤثر يف سري عملية االتصال بني الطرفني، وتؤثر بدورها على درس أو نصيح

:جناح تأدية الرسالة أو عدمها وتتمثل فيما يلي

.48ص ،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم: رحبي مصطفى عليان وزميله1
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إىل اللغة القومية املشتركة كاللغة ذلك بالنسبةكان أاللغة املشتركة واملفهومة بني كل من املرسل واملستقبل، سواء -1
.املصطلحات اللغوية املستخدمة يف اللغة الواحدةمأالعربية، 

فاملرسل ال جيد . درجة االنسجام والتجانس بني املرسل واملستقبل، وشعور االحترام والود والثقة املوجودة بينهما-2
.عناء كبريا يف إيصال أفكاره إىل املستقبل ما دامت مشاعرمها إجيابية

.وضوع الذي يقوم باستقبال معلوماته لتسهيل العمليةثقافة املستقبل وخربته ومعرفته بامل-3

.مؤثرات اجتماعية إجيابية أو سلبية تربط املرسل باملستقبل، يكون هلا أثر كبري يف فهم واستيعاب الرسالة-4

إن االتصال عملية مشتركة بني طرفني، وميكن تبادل األدوار خالهلا، فاملرسل قد يصبح مستقبال، 
دوره يصبح مرسال، وهذا ما يسمى بالتفاعل داخل أطراف الدائرة التواصلية، وجناح هذه العملية واملستقبل ب

يكمن يف مدى استيعاب كل من املرسل واملستقبل للرسائل املوجهة واملستقبلة، وعلى املرجعية واخللفية املشتركة 
عنه كونه ال ميلك نفس املرجعية لغوية للطرفني، أما إذا كان املستقبل ال يعي متاما قصد املرسل، أو ال يفهم 

اجتماعية، فعلى املرسل يف هذه احلالة الرتول ملستوى املستقبل وحماولة استعمال ألفاظ يفهمها، مكانت أ
مستخدما بعض الوسائل املساعدة، كاإلشارات والصور وغريها، وينطبق هذا املثال على املعلم واملتعلم، 

ة يف الطور األول االبتدائي، لذا وجب على املعلم أن يضع املتعلم يف جو فمعلومات املتعلم تكون أقل خاص
.يناسب املوضوع وميهد له بكلمات مفهومة، وإحالته على أحداث مألوفة لديه

:التغذية الراجعة- ه

) الصدىرجع  (و) التغذية املرتدة) (ردة الفعل: (ويطلق على التغذية الراجعة عدة مصطلحات مثل«
وهي عملية تعبري متعددة األشكال، تبني مدى تأثر املستقبل بالرسائل اليت نقلها املرسل إليه بالطرق أو . وغريها

وهي عنصر مهم يف االتصال ألا عملية قياس وتقومي مستمرة لفاعلية العناصر األخرى، كما أن هلا . الوسائل املختلفة
ما أا الوسيلة اليت يتعرف من خالهلا املرسل على مدى التأثري الذي أحدثته ك. دورا كبريا يف إجناح عملية االتصال

1»رسالته يف املستقبل

باإلجياب على فالتغذية الراجعة إذا هي ردة فعل املستقبل على رسالة املرسل، وتكون هذه الردة بالسلب أو 
ني يتبادالن األدوار، وله أمهيته طبعا يف جمال موضوع الرسالة، وتتم بذلك عملية التواصل بشكل طبيعي بني طرف

يعطي املربون واملدرسون وعلماء االجتماع ورجال السياسة أمهية خاصة «التعليم كما هو األمر داخل اتمع إذ 

.52ص،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم: رحبي مصطفى عليان وزميله1
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ملوضوع التغذية الراجعة يف هذا العصر، وذلك ملا له من تأثري على أفراد اتمع وكسب تأييدهم، وتوليد القناعات 
1»طلوبة عندهم، مث التصرف إجيابيا يف اتمع يف ضوء تلك القناعاتامل

فالطفل على حداثة سنه حيتاج إىل تعليمه فن الكالم واحلوار، خصوصا مع الكبار، لذلك تعترب سنه هذه 
ته بشكل أفضل سن لتعليمه التواصل وأمهيته داخل اتمع ككل وليس داخل حجرة  الدرس فقط، حىت تبىن شخصي

سليم، فالتواصل ال يعلمه لغته فحسب، بل يتعداها إىل فهم مقاصد اآلخرين، وفهم عقليام اخلاصة، وكيفية إدارة 
يطلع من خالل التواصل مع غريه على املواقف إذمواقف عديدة، ويتم هذا يف احلديث دون خصام أو نقد هدام 

الجتماعية والثقافية، وحىت اإلشارات واإلمياءات وما حتمله من االجتماعية املتنوعة، وتقاليد جمتمعه الكالمية وا
.دالالت خمتلفة

:التشويش واملؤثرات األخرى-و

هو كل ما يطرأ على الرسالة من تغيري وحتريف، سواء أكان ذلك من طرف كل 
تصال، وتكون هذه املؤثرات داخلية أو خارجية، حسب من املرسل واملستقبل، أم من طرف الرسالة أو قناة  اال

:كالتايلمنوذجا يوضح هذا التشويش وهو " رويف"و" شانون"نوعها، وقد اعتمد كل من 

تشويش                              تشويش

رسالة

تشويشوسيلة اتصال        تشويش

2)4(شكل رقم 

:وزميله التشويش إىل نوعني مها" رحبي مصطفى عليان"ويقسم الباحث

: التشويش امليكانيكي أو اآليل-أ

املستقبل، كأن متر ويشمل أي تداخل فين يطرأ على إرسال الرسالة من املرسل إىل 
جيدا لفحوى إليهرسلسيارة أو أي صوت آخر مزعج يشوش أفكار املرسل، أو يؤدي إىل عدم استماع امل

ثرا واضحا وتفقد بعضا من صفاا، فال تكون أالرسالة، أو إىل نسيان الفكرة املقصودة، فتتأثر الرسالة بذلك ت
... واضحة أو كاملة أو صحيحة

.54ص،وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم: رحبي مصطفى عليان وزميله1
.55صاملرجع نفسه،2

المرسل

)المصدر(

المستقبل

)الهدف(
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:التشويش الداليل أو اللفظي- ب

ستقبل بعضهما البعض ألي وحيدث داخل الفرد حينما ال يفهم كل من املرسل وامل
1.سبب من األسباب غري األسباب امليكانيكية

ن الرسائل يف أغلبها غري مكتملة أو إفالتشويش إذن من العوامل املعيقة يف عملية االتصال، ونستطيع القول 
املرسل كاملة كما ن املستقبل ال يستقبل رسالةإواضحة، ألا ال بد من أن تتعرض إىل تشويشات، لذلك يقال 

قد ال يتمكن من إنتاج رسالة كاملة كما أراد هلا أن تكون، فقد تغيب عنه بعض نفسهأنتجها، بل حىت املرسل
األلفاظ اليت تناسب أفكاره اليت فكر ا، فال يستطيع التعبري عنها تعبريا واضحا وصرحيا، ويقل وضوح الرسالة كلما 

سافة وكثرت الوسائل، فقارئ النص مثال ال ميكنه إدراك املعاين كما أراد له كربت اهلوة بني الطرفني وبعدت امل
كاتبها، إذ يفهمها حسب درجة ثقافته ونوعيتها، والدالالت املتوفرة لديه، وحسب طبيعة اتمع الذي نشأ فيه، وإذا 

ضحة قدر اإلمكان حىت أخذنا معلم الطور األول االبتدائي كمثال لذلك وجب عليه أن يقدم رسائل خمتصرة ووا
يتمكن املتعلم من استيعاا كما هي، وينوع يف طرح األمثلة وتشجيع املتعلم على إعطاء أخرى حىت يتضح معىن 

.النص املقروء

:مرجعية املقاربة التواصلية-3

تنوع مرجعياا النظرية، تتميز املقاربة التواصلية عن سائر املقاربات والطرق السابقة هلا ب
، يةاالجتماعاللسانيات و،يةالنفساللسانيات أخذت من يدها يف ميدان تعليم اللغات، فقدآخذة من كل علم مبا يف

واإلثنوغرافيا التواصلية، ونظرية حتليل اخلطاب، والتداولية، مما جعلها تأخذ صفة املقاربة دون النظرية املكتملة، وبؤرا 
لتبيان اكتساب اللغة عن " ديل هاميز"األنثربولوجيلك هو مفهوم الكفاءة التواصلية الذي جاء به العامل الرئيسية يف ذ

.طريق التواصل ا

:إثنوغرافيا التواصل-3.1

على دراسة واقعة كالمية Ethnography of communicationرافيا االتصال جتبىن إثنو«
وقد . ملحوظة أو مدونة: إا تدرس مناذج من السلوك االتصايل. يف وضع اجتماعي خاصSpeech eventبعينها 

كان األساس الذي بىن عليه ). Dell Hymes)1962أوجد هذا املنهج ودعا إليه عامل األنثروبولوجيا ديل هاميس 
Sociocultureاالجتماعي يتمركز أو يتحدد نظاميا داخل سياقه الثقايفهاميس منهجه اإلثنوجرايف هو أن الكالم 

context كما يالحظ فان دايك –وهو يوازي من هذه الناحيةVan Dijk - اختصاص علم االجتماع، يف

.55، صوسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم: عليان وزميلهرحبي مصطفى 1
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و الفرق بينهما يف أن اإلثنوجرايف مهتم اهتماما جوهريا بالوقائع االتصالية ويبد.. ن سياقية التفاعل اليوميكشفه ع
Communicative eventsتمعات والثقافات غري الغربية(قافات أخرى يف جمتمعات وثأو أن )وهي غالبا ا ،

1».يكون مهتما بالثقافات الفرعية يف جمتمعه اخلاص

تم إذن إثنوجرافيا التواصل بالتواصل بني الشعوب مع إظهار عادات وتقاليد وحركات وإمياءات اتمعات، 
والسياقات اللغوية اليت تستخدمها والشفرات أيضا، عند كافة شرائح اتمعات املختلفة، وكذا على خمتلف األبنية 

إىل بلورة مفهوم الكفاءة " ديل هاميز"للتعرف أكثر على اآلخر وعلى ثقافته وحضارته  وخصوصياته، وقد سعى 
تعريف تشومسكي للكفاءة «ى أن ، إذ رأ"تشومسكي"التواصلية الذي استقاه من مفهوم الكفاءة اللغوية اليت جاء ا 

Compétence كان ضيقا أكثر من الالزم، فعلم اللغة ينبغي له أن يعين نفسه بالكفاءة االتصالية
Communicative Compétence2»؛ أي مقدرة املتكلم على إنتاج منطوقات مناسبة، ال مجل حنوية

:اللسانيات االجتماعية-3.2

لسانة ناسية أو ناسية ": مفاتيح العلوم اإلنسانية للدكتور خليل أمحد خليل"معجم جاء يف«
يصعب التفريق الواضح بني Sociolinguistiqueواللسانيات االجتماعية Ethnolinguistiqueلسانية 

ات اللسانية تم فالناسي: اجتماعيات اللسانة والناسيات اللسانية، لكن هذين العلمني ال يدرسان اتمعات نفسها
أما اجتماعيات اللسانة تدرس اتمعات املركبة . باتمعات البسيطة التركيب؛ أي العريقة والبدائية واألوىل

3».املتحضرة

اللسانة االجتماعية ، واللسانة اإلناسية ، واجتماعيات اللغة، : ويكمل الباحث ذكر املصطلحات املرادفة هلا حنو
علم : ختصص علمي جيمع كال من[...] اللسانيات االجتماعية «ويضيف الباحث ذاته .نيةواجلغرافيا اللسا

وعلم اجلغرافيا البشرية، وعلم اللهجات، L'ethnologieاالجتماع، وعلم السالالت البشريةاللسانيات، وعلم 
جتماعية، كأن تدرس العالقة تدرس العالقات القائمة بني اللغة واألفراد من جهة، وبينهما وبني املعطيات اال] وهي[

4»ما بني اختيار الفرد لنمط حمدد من االتصال والوضعية االجتماعية اليت يوجد فيها الفرد

واجتماعيات اللغة أو علم االجتماع اللغوي واضح كون األوىل تركز الفرق بني اللسانيات االجتماعية ويبدو أن 
ا من طرف األفراد وتعاقد اتمع على منط معني من الكالم، أما الثاين فهو على اللغة يف ظل اتمع وكيفية استعماهل

" جولييت غارمادي"الباحثة تفرقإذ يدرس املعطيات االجتماعية كأساس له حماوال فهمها وتبينها من خالل اللغة، 

.48ص،العبارة واإلشارة: حممد العبد1
.49ص املرجع نفسه،2
.1ص،2003-2002،معهد األدب واللغة، جامعة بشار،حماضرات يف اللسانيات االجتماعية: لطفي بوقربة3
.2ص. املرجع نفسه4
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طاب كوسائل لبلوغ معرفة اجتماعيات اللغة، هذا العلم الذي كان يدعي استعمال وقائع اللغة واخل«: بينهما يف قوهلا
األمر على خالف و. أفضل للوقائع اتمعية، وكان لبلوغ ذلك يقوم بافتراض ومناقشة توصيفات اللسانة واستنتاجاا

وعندئذ قد . واخلطاب قد تظل املوضوع املبحثي الوحيدةاللغاالجتماعية، إذ أن وقائع ذلك، بالنسبة إىل اللسانة
إن هذا التفريق الكايف نظريا، قد يبدو يف . هي اليت ميكنها أن تصري وسائل اكتناه الواقع اللساينتكون الوقائع اتمعية

نظر البعض عاجزا عن الثبات يف املمارسة والتطبيق حيث ميكن ملوضوع علم االجتماع وملوضوع اللسانة االجتماعية 
1»أن يتجها حنو التطابق

خال تعديالت دقيقة يف اللسانيات االجتماعية من خالل مصطلح الكفاءة بإد" ديل هاميز"كما ساهم األمريكي 
أضافت إىل املقاربة التواصلية مفهوم استثمار اللغة ضمن اتمع باعتبارها التواصلية، ولكن اللسانيات االجتماعية 

ربة  التواصلية مثل هذه اجتماعية، كما فعلت إثنوغرافيا التواصل قبلها، وتبيان السياقات االجتماعية مع أخذ املقا
.السياقات بعني االعتبار أثناء تعليم اللغة

:التداولية-3.3

تعد التداولية من أهم النظريات اليت سامهت يف تطوير املقاربة التواصلية، كون هذه األخرية قد أخذت 
، ودراسة اللغة ضمن اتمع، كما أا سامهت القصد، والسياق، وأفعال الكالم، والتواصل: عنها خمتلف املفاهيم مثل

بشكل كبري يف تطبيق نظرياا، أي مل تكن جمرد نظرية هلا قواعدها وقوانينها اخلاصة، بل تعدت إىل اال الفعلي 
لكن هناك من اعترب كال من التداولية والتواصل توأمان مرتبطان، بل مها ذات واحدة كون أسس التواصل .والتطبيقي

ت من التداولية نفسها، كما أن مرجعياته هي نفسها مرجعياا، وغالبا ما يعرب عن املقاربة التواصلية باملقاربة  أخذ
التداولية، كما تشرح الكفاءة التواصلية على أا الكفاءة التداولية، حيث مل يفصل بينهما فصال حيدد خالله الفرق، 

تعد الكفاءة التداولية مكونا فاعال «: رف الكفاءة التداولية قائاليع" عبد اهلادي بن ظافر الشهري"فنجد الباحث 
ست نسقا بسيطا، بل هي يضمن تكوين اإلنسان السوي، متاما، كما هي كفاءته اللغوية، بيد أن الكفاءة التداولية ل

: األقل، وهيتتألف القدرة التواصلية لدى مستعمل اللغة الطبيعية من مخس ملكات على "أنساق متعددة متآلفة إذ 
ويقترح على أساس هذا [...] امللكة اللغوية، وامللكة املنطقية، وامللكة املعرفية، وامللكة اإلدراكية، وامللكة االجتماعية 

2»التصور للقدرة التواصلية أن يصاغ منوذج مستعمل اللغة الطبيعية يف شكل جهاز يتكون من مخسة قوالب

والواضح من خالل الدراسات املختلفة هو أسبقية ظهور التداولية إىل ميدان بالغالومهما يكن من أمر فإن 
مل تتبلور لتصبح نظرية -حسب شهادة األغلبية–علم اللغة واستخدامها كمقاربة نقدية وتعليمية وتواصلية، إال أا 

ت الشيء الكثري، وكذا قائمة على أسس مستقلة عن بقية النظريات السابقة هلا، خاصة أا أخذت من السيميائيا

.22ص،الجتماعيةاللسانة ا: جولييت غارمادي1
.                                57ص،-مقاربة لغوية تداولية–استراتيجيات اخلطاب :عبد اهلادي بن ظافر الشهري2
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، إال أا تعترب املنبع الرئيسي للتواصل، وملا يسمى بكل من املقاربة والكفاءة التواصلية، تشابك واختالف مرجعياا
فالتواصل جزء مهم وأساسي من أجزاء التداولية، كما أن مصطلح التداولية مبا حيمله من معاين التفاعل واحلوار 

مال اللغة استعماال فرديا أو مجاعيا يف مواقف وضمن سياقات معينة، ومحل كال طريف ووجوب وجود طرفني، واستع
التواصل وكان له الباع الكبري معفيهاتاالستعمال مقاصد وأهداف للخطاب واحلوار والكالم، كلها معاين اشترك

.رقة بني املقاربتنييف تطويرها ودراستها واألخذ ا، وتطبيقها، إىل أن صار على الباحث إجياد نقاط تف

Charlesاألمريكي شارلز موريس فميز الفيلسو«لقد عرفت التداولية عدة تعريفات مل خيتلف حوهلا، إذ 

Morrisعلم التركيب : يف مقال كتبه يف موسوعة علمية، بني خمتلف االختصاصات اليت تعاجل اللغة وهي
الذي يدور على الداللة اليت (، وعلم الداللة )قات بني العالماتوباإلمجال النحو الذي يقتصر على دراسة العال(

، وأخريا التداولية اليت تعىن، يف رأي موريس، )تتحدد بعالقة تعيني املعىن احلقيقي القائمة بني العالمات وما تدل عليه
ضمائر التكلم واخلطاب والذي استقر يف ذهنه أن التداولية تقتصر على دراسة. بالعالقات بني العالمات ومستخدميها

والتعابري اليت تستقي داللتها من معطيات تكون جزئيا خارج اللغة نفسها، أي من ) اآلن، هنا(وظريف املكان والزمان 
1».املقام الذي جيري فيه التواصل

تعريف هلا قام به ويتبني هذا من أقدم،من نظريات سابقة تم باللغة وعالماامرجعياااستقت التداولية إذن
وهذا . التداولية جزء من السيميائية، اليت تعاجل العالقة بني العالمات، ومستعملي هذه العالمات«: يف قوله" موريس"

، كما أن هناك عدة 2»).إىل احليواين واآليل(واال اإلنساين ) إىل السيميائي(تعريف واسع يتعدى اال اللساين 
دراسة «الذي يقول بأن التداولية هي " فرانسوا ريكانايت"و" آن ماري ديري"كل من فيمنها تعر،تعريفات هلا

3»استعمال اللغة يف اخلطاب، شاهدة يف ذلك على مقدرا اخلطابية

هذا إضافة إىل الظواهر اخلاصة باللغة واليت تدرسها التداولية كالظواهر اخلطابية والتواصلية واالجتماعية، وجند 
على «، إذ أصبحت يف نظره ومقارنتها بالسيمانطيقا أو علم الداللةحياول التدقيق حول منشأ التداولية" يكفان دا"

، من لدن عامل النحو، وإن كان إمكان حبث غري ما كانت عليه السيمانطيقا منذ مخسة عشر سنة خلت أمرا مهمال
فمع . التداولية عما كان عليه شأن السيمانطيقاوفوق ذلك، فإن املوقف خيتلف يف. موضوعها ومناسبته مل ينكر بعد

إمكان استثناء السيمانطيقا السياقية، فإن النظرية التداولية تكاد تستلهم وجودها من املنطق، إذ تستنبط أساسا من 
فلسفة اللغة، ونظرية أفعال الكالم بوجه خاص، وكذلك من ضروب حتليل احلوار، ومن االختالفات الثقافية يف كل 

.29ص،سيف الدين دغفوس وحممد الشيباين: رت.،علم جديد يف التواصل: التداولية اليوم: آن روبول وجاك موشالر1
.8ص،مركز اإلمناء القومي،سعيد علوش: تر،بة التداوليةاملقار: فرانسواز أرمينكو2
.املرجع نفسه3
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إىل أن يستخلص تعريفا خمتصرا وشامال هلا فالتداولية يف نظره 1»عل كالمي كما هو مالحظ يف العلوم االجتماعيةتفا
دراسة العالقات بني الرموز ["ينبغي أن تكون مهمتها Semioticكأكرب مكون ثالث ألية نظرية سيميوطيقية «

2»"]والعالمات واملستعملني هلا

:اولية والتواصلالعناصر املشتركة بني التد*

:أفعال الكالم-أ

كانت أهم حمطات التداولية اليت توقف الباحثون عند حبثها ودراستها كثريا هي نظرية أفعال الكالم اليت 
إن الوحدة الدنيا : تنطلق النظرية الكالسيكية ألفعال اللغة من االعتقاد التايل«، إذ "جون النقشو أوسنت"جاء ا 

وهكذا [...] بعض أمناط األفعال ) إجناز(ل اإلنساين، ليست هي اجلملة وال أي تعبري آخر، بل هي استكمال للتواص
وبالتعبري (ينجز املتكلم فعال أو آخر، بتلفظه جلملة ما، وأحيانا بعديد من األفعال، وعلى الفعل ذاته أال خيتلط باجلملة 

نا القول بأن نظرية أفعال اللغة، تعد دراسة نسقية للعالقة بني العالمات وميكن. املستعملة يف إجنازه) اللساين كيفما كان
3»التأويل، وأي فعل ينجزون باستعماهلم بعض العالمات-ومؤوليها، ويتعلق األمر مبعرفة ما يقوم به مستعملو

الفالسفة قدميا كل جعلهابني العبارات اإلنشائية واخلربية هذه األخرية اليت" أوسنت"ويف هذا اإلطار فقد فرق 
ما يف اللغة، وأن اللغة تصف أو تثبت واقعة ملموسة، يف حني توجد مجل إنشائية تفيد النجاح أو  الفشل وليس 
بالضرورة الصدق أو الكذب، وفعل اإلنشاء يف نظره هو الفعل الذي إذا ما تلفظنا به أنشأ حدثا، أو يعترب إجنازا ألمر 

على وجوه متنوعة، وتراكيب Performativeويستخدم حد اإلنشاء «: عينه، يقولأو ي أو وعد أو حدث ب
، وهو فعل يستخدم يف Performمتقاربة كاحلال يف حد الطلب األمري، ولقد اشتق لفظ اإلنشاء من فعل أنشأ 

وقد (حلدث ويدل على أن إحداث التلفظ هو إجناز لفعل، وإنشاءActionاللغة اإلجنليزية عادة مع االسم احلدث 
4»...)جرت العادة أال نعترب أن مثل هذه األحداث حني التلفظ ا، قد تكون مشرية إىل قول شيء ما

فعل الكالم ويقصد به التلفظ بفعل الكالم، وقوة فعل الكالم عند : وقد قسم أفعال الكالم إىل ثالثة أقسام وهي
به اآلثار أو النتائج املترتبة عن النوعني السابقني واليت تترك آثارا لدى إجنازنا ملا تلفظنا به، والزم فعل الكالم ويقصد

.املستمع

لبنان، -، بريوتاملغرب-الدار البيضاء،أفريقيا الشرق،عبد القادر قنيين: تر،-استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل–النص والسياق : فان دايك1
.255ص،2000

.255ص،املرجع نفسه2
.60ص،املقاربة التداولية: واز أرمينكوفرانس3
.17ص، 2008، 2ط لبنان، -، بريوتاملغرب-يضاءبالدار ال،إفريقيا الشرق،-كيف ننجز األشياء بالكالم–نظرية أفعال الكالم : جون النقشو أوسنت4
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واهتم خصوصا بالنوع الثاين منها، " أوستني"واشتغل على أفعال كالم " أوستني"بعد " سريل"وقد جاء 
هامه الرئيسي يف التمييز داخل اجلملة يتمثل إس«وهي قوة إجناز الفعل، أو ما يسمى أيضا بالعمل املتضمن يف القول إذ 

، وما يتصل واسم القوة املتضمنة يف القولبني ما يتصل بالعمل املتضمن يف القول يف حد ذاته، وهو ما يسميه 
جند أن " أعدك بأن أحضر غدا"وعلى هذا النحو فإننا يف مجلة . واسم احملتوى القضويمبضمون العمل وهو ما يسميه 

وعلى هذا النحو فإن [...] هو واسم احملتوى القضوي " أحضر غدا"قوة املتضمنة يف القول، وأن هو واسم ال" أعدك"
، "أعدك باحلضور غدا"إبالغ هذا املقصد من خالل إنتاج مجلة -ب. الوعد باحلضور غدا-أ: للقائل مقصدين مها

1»مبوجب القواعد التواضعية املتحكمة يف تأويل هذه اجلملة يف اللغة املشتركة

املتصلة القواعد التحضريية: كما وضع ستة شروط أو قواعد لضمان جناح كل عمل متضمن يف القول وهي
وهي اعتقادات القواعد األولية ، وهو وعد القائل بإجناز عمل مستقبال، وقاعدة احملتوى القضويواصل، وتمبقام ال

وهي التزام القائل القاعدة اجلوهرية صدق أثناء الوعد، ووهو القاعدة الرتاهة القائل بإجناز عمله إن كان أمرا، و
اليت حتدد مقاصد املتكلم والكيفية اليت ينفذ ا هذه املقاصد بفضل املواضعات قواعد املقصد واملواضعة بوعوده، و

2.اللغوية

أغراض " دايكفان "، ويلخص "سريل"و" أوسنت"هذه أهم شروط التداولية كما رآها مؤسسا أفعال الكالم 
وتقوم «واليت جتعل العبارات جائزة أو غري جائزة - كما أمساها متسائال–أفعال الكالم، أو لنقل شروط التداولية 

إجابة فلسفة اللغة على فارق كون أن إنتاج العبارات يرجع إىل إجناز الفعل الذي قد ينجح وقد يفشل وعلى ذلك 
يكون حمل العبارة أو موضوعها سائغا مقبوال، فإن أحد مهام التداولية هو أن فبينما يقدم النحو تفسريا للعلة اليت ا

يتيح صياغة شروط جناح إجناز العبارة، وبيان أي جهة ميكن ا أن يكون مثل هذا اإلجناز عنصرا يف اجتاه جمرى الفعل 
ار فإن مهمة الثانية تقوم يف صياغة املتداخل اإلجناز الذي يصبح بدوره مقبوال أو مرفوضا عند فاعل آخر، وذا االعتب

مبادئ تتضمن اجتاهات جماري فعل الكالم املتداخل اإلجناز الذي ينبغي أن يستويف يف إجناز العبارة حىت تصبح 
ناجحة، واملهمة الثالثة أنه ملا كانت معطيات التجربة متاحة بأوسع ما تكون يف صورة العبارة فقط، فيجب أن يكون 

داولية كيف تترابط شروط جناح العبارة كفعل إجنازي وكمبادئ فعل مشترك اإلجناز التواصلي مع من الواضح يف الت
3»بنية اخلطاب أو تأويله

كيف تسهم مثل هذه النظرية يف الكشف عن حيثيات التواصل؟ واجلواب أن أفعال الكالم : وقد يتساءل البعض
املرسل (ية االتصال بني طرفيها ملالكالم إال شروط لنجاح عجزء من العملية التواصلية، وما شروطها لنجاح فعل

.34-33ص،-علم جديد يف التواصل–التداولية اليوم : آن روبول وجاك موشالر1
.34ص،رجع نفسهامل: ينظر2
.256ص،-استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل–النص والسياق : فان دايك3

Université Sétif2



مفهومها، مرجعياا، إسهاماا: الفصل الثاين                                                           املقاربة التواصلية

-114 -

أفعال الكالم اليت قام كل من أوسنت وسورل بتحليلها ليست يف األخري سوى إجابات إشكالية «فـ ) واملستقبل
قا من مرتبطة بانعكاسية األقوال التواصلية بني املتكلم واملستمع، وتدرس فقط من هذا اجلانب االنعكاسي وحتدد انطال

1»القدرة االستيعابية اليت يتمثلها املستمع من خالل جواب حمدد أو إجابة إشكالية

الشديد بني كل من التداولية و التواصل، فال ميكن للتلفظ ولدراسة أشكاله طاالرتبامن خالل كل هذا يظهر 
وتفاعل طرفا االستعمال مع بعضهما إذا استعمل استعماال واقعيا، أن يظهر أو يعرف إالوشروطه ونظم إجنازه، 

حممد "البعض، وحدث الفهم والتجاوب، واتضحت املقاصد واألهداف، وحتددت املواقف والسياقات، ويضيف 
وتظهر التداولية منهجا إجرائيا عمليا، ويف هذا املنهج «: تفسري وجه من أوجه التداولية املتصلة باالتصال قائال" العبد

DeBaugrandeكما يقول دوبوجراند –من مث، فإن التداولية . نفعيتهاغة يف حدود توصف مجيع مستويات الل

وهي تعاجل مسائل االستعمال عالجا حرا يف . Goalsواألهداف Plansهي ميدان اخلطط - Dresslerودرسلر 
2»النحو وعلم الداللة على حد سواء

:قانونا التفاعل والتفسري- ب

ال بد لكل ن القانونان من أهم القوانني اليت يشترك فيها كل من التداولية والتواصل،إذ هذا
ذين يسرياا، حىت ينجح العمل التواصلي، وحتقق العملية أهدافها، وحىت يتيقن لمن تفاعل بني الطرفني التواصلعملية 

العناصر اليت يشغل كل عنصر منها وظيفة إذا كانت اللغة نظاما، أي طائفة من «الطرفان من فهم بعضهما البعض، و
احلقيقي، يوجب النظر إىل اللغة Communication behaviourاإلسهام يف تشغيل الكل، فإن السلوك االتصايل 

ملا هي نظام تفاعلي، وال بد يف تفسري اللغة، من مالحظة االرتباط بني مستوياا، بل ال بد من مالحظة التفاعل بني 
إن كل مجاعة متتلك جمموعة كامنة من القوانني غري . اللغوية وبني العوامل املعرفية واملوقفية والثقافيةهذه املستويات 

Rulesاللغوية اليت حتكم زمن وقوع الكالم، وكيفية وقوعه، ومدى تكرره، وهي اليت تعرف باسم قوانني التفاعل 

of interaction .تمعات إزاء هذه القوانني3».وختتلف ا

ومبا أن هذه القوانني ختتلف من جمتمع إىل آخر بل من عائلة إىل أخرى، أو من فرد إىل آخر، وجب معرفتها 
حىت يتم التواصل يف ظروف عادية، وهذه القوانني ال ختص اللغة املتخاطب ا فحسب، وال حىت السياقات النفسية 

ت ومالمح الوجه والعادات والتصرفات اليت دأبت اتمعات اإلمياءاحيتكم إليها الطرفان، بل حىتواالجتماعية اليت
.على إعطائها بعض الدالالت، مثل التصافح أو التسليم عن طريق اخلد أو األنف كما هو األمر عند بعض اتمعات

لبنـان، -، بـريوت املغـرب -الدار البيضاء،إفريقيا الشرق،-مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج–عندما نتواصل نغري: السالم عشريعبد1
.199ص. 2006

.61ص،-دراسة يف نظرية االتصال-شارة العبارة واإل2
.املرجع نفسه3
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ضهم البعض، أما قانون التفسري فهو مثل قانون التفاعل خيتلف فيما بني اتمعات واألفراد عند اتصاهلم مع بع
إذ يقصد بالتفسري، شرح وإعطاء دالالت معينة للرسائل املتبادلة سواء أكانت لفظية أم غري لفظية، وتنوعها هذا قد 
يكون بسيطا أو عميقا أو مميزا، وقد خيتلف حىت بني أفراد اتمع الواحد الذي يتميز بالتنوع االجتماعي والعرقي، 

ني التفسري مألوفة يف تقدير االتصاالت بني احلكومات والقادة الوطنيني، كذلك، ويشري هاميس إىل أن إشكالية قوان«
1»بسوء  الفهم-غالبا–فإن العالقات بني اموعات داخل قطر بعينه، تتأثر 

):املقصدية(القصد -ج

ار أو ال بد أثناء اخلطاب والتواصل من أن يكون هناك غرض أو هدف أو قصد من احلو
، )املتلقي(أن يتركه يف املستمع ) املرسل(التخاطب، حيدد نوعية الرسالة ومسار توجهها، واألثر الذي يبغي املتكلم 

هذه املقصدية نشأت بني ربوع النصية اليت حتاول الكشف عن مقاصد الكاتب . وهو ما يسمى مبقصدية الكالم
يف حياتنا اليومية، يف حواراتنا وختاطباتنا، ومناقشاتنا، فكيف املختلفة، وآثارها على القارئ، ولكن نالحظها أيضا 

، يتضح لآلخر هدف األمر يف قاعات الدرس واحملاضرات واالجتماعات؟ ومبجرد فهم وجهة الكالم وقصد املخاطب
ة التواصل بني طريف العملية، فالقصد هو موجه ومسري الرسالة، وهو أيضا جوهرها، ومفسرها، فعلى أطراف العملي

وقد الحظ هاميس «فهم املقصد من الكالم حىت حيدث التفاعل ويفسر املعىن دون إشكاالت أو تعقيدات، التواصلية
. إىل أن يكون مطابقا أغراض أولئك الذين ينخرطون فيها-من وجهة نظر اجلماعة–أن غرض واقعة بعينها، ال حيتاج 

على كل مستوى –ويستطيع األفراد . الوقائع الكالميةوجعل هاميس استراتيجيات املشاركني حمددا جوهريا لشكل
2»تسخري النظام لعوامل شخصية أو مجاعية أو ملؤثرات فنية-من مستويات اللغة

ال وجود ألي «اهتم الباحثون اهتماما كبريا مبقاصد اخلطاب، واعتربوها جوهر العملية التواصلية، فـولذلك 
قصدية وراء فعل التواصل، ودون وجود إبداع أو على األقل دون وجود عن طريق العالمات دون وجودتواصل

3»توليف للعالمات

:املوقف-د

تتم عملية التواصل يف مواقف وظروف معينة حتتمها املناسبة أو املكان الذي يتواجد فيه أطراف هذه 
املوقف بأنه الوقوع Fishmanيعرف فيشمان و«العملية، وحىت بقية اجلماعات الكالمية اليت يلتقون ويتصلون ا 

، يرتبط أحدمها باآلخر ارتباطا خاصا، ويقيمان بينهما اتصاال )أو أكثر(ملتكلمني اثنني Co-occurrenceاملتصاحب 

.65ص،-دراسة يف نظرية االتصال-العبارة واإلشارة : حممد العبد1
.70ص،املرجع نفسه2
.183ص،-مقاربة لغوية تداولية–استراتيجيات اخلطاب : عبد اهلادي بن ظافر الشهري3
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ميكن أن حتدد حفلة شاي -اجلماعةأو–حول حمور بعينه، يف وضع خاص، وبناء على ذلك، فإن الشبكة االجتماعية 
امعة، على أا موقف خمتلف اختالفا تاما عن حماضرة تضم هؤالء الطالب أنفسهم، وختتلف حماور بني طالب اجل

1»الكالم يف املوقفني أيضا، كما ختتلف أماكنهم وأزمنتهم

وليس بالضرورة حدوث تنوع لغوي بتنوع املواقف إذ يتوقف هذا األمر على التنظيم االجتماعي للجماعة 
ما يسمى -يف بطء ودون وعي–ن أعضاء تلك الشبكات أو اجلماعات األصليني، يكتسبون إ«الكالمية، إذ 

-كما يقول فيشمان–وهذا يعين . ، من منظور االستعمال اللغوي املناسب"الكفاءة االتصالية اللغوية االجتماعية"ـب
2»أم ليسوا بالضرورة واعني باملعايري اليت تقود سلوكهم اللغوي االجتماعي

وتصرفات وار، وموضوعاته، إن تنوع املواقف ليستلزم بالضرورة تنوعا يف األغراض واملقاصد وأساليب احل
ووجب أن ميتلك هؤالء املتخاطبني سياقات متنوعة متثل تارخيهم الثقايف واالجتماعي . املتخاطبني، وقاموسهم اللغوي

" مالينوفسكي"فاعل يف كل هذه االختالفات وهو ما أمساه الذي يساعدهم على التأقلم مع خمتلف املواقف، وعلى الت
.Context of situation" سياق املوقف"ب 

.خلطاب أو حميط الرسالة اليت يتبادهلا حمورا عملية التواصلفاملوقف ذا الشكل يعترب حميط ا

:السياق- ه

ة ومعينة خيتار منها ما يناسب مقامه وموقفه تتبادر إىل ذهن املخاطب عدة كلمات حاملة لدالالت خمتلف
أثناء احلديث مع اآلخرين، فتتراص الكلمات وفق سياقات لغوية معينة، ولكنها أيضا تتجه الوجهة اليت حيددها هلا 
مستعملها، واليت تتنوع بتنوع مقاماته ودواعي الكالم، فيستعني يف هذه احلالة بالسياقات االجتماعية والنفسية اليت 

اعده إلفهام اآلخر، وجهة نظره، أو التأثري عليه، وكذا فهم املخاطَب، وسياقاته هو اآلخر، وحيدث ما يسمى تس
عبد "التفاعل أثناء التواصل، وقد عرف السياق تعريفات خمتلفة، وانقسم إىل أقسام متنوعة، إذ كما ذهب الباحث 

.تلفظ، أو سياق احلال، أو سياق املوقفلغوي، وسياق ال: فإن السياق سياقان" اهلدي بن ظافر الشهري

تلك األجزاء من اخلطاب اليت حتف بالكلمة يف املقطع «فالسياق اللغوي هو معىن السياق يف املعجم وعرف بأنه 
3»وتساعد يف الكشف عن معناها

.76ص،-نظرية االتصالدراسة يف–العبارة واإلشارة : حممد العبد1
.77ص،املرجع نفسه2
.40ص،-مقاربة لغوية تداولية–استراتيجيات اخلطاب :عبد اهلدي بن ظافر الشهري3
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يت تبنته وحمورته حسب أسسها وتطبيقاا، خاصة لكن مفهوم السياق تطور واتسع بتوسع النظريات املختلفة ال
جمموعة الظروف اليت حتف حدوث فعل «يف الدراسات التداولية، وأصبح يعرف أنه " مالينوفسكي"بعدما جاء به 

1»(Context)وتسمى هذه الظروف، يف بعض األحيان، بالسياق [...] التلفظ مبوقف الكالم 

جمرد حالة لفظ، وإمنا هو على «زة للسياق يف خمتلف صوره، إذ يرى أنه ليس مالمح ممي" فان دايك"كما يرسم 
وعلى ذلك فكل .وفضال عن ذلك، ال تظل املواقف متماثلة يف الزمان، وإمنا تتغري. األقل متوالية من أحوال اللفظ

ابتدائية، وأحواال داال على حالة[...] سياق هو عبارة عن اجتاه جمرى األحداث، وقد يكون اجتاه األحداث هذا 
2»أحدها أن يكون له فيها أوضاع خمصوصة أعين حالة سياق واقعي. وسطى، وحالة ائية

فسياق الكالم يظهر بشكل جلي يف املخاطبات املتبادلة، مما يدلنا على ثقافة وشخصية املتخاطبني، وعلى 
.فية، وكذا أهدافهم اليت يقصدون إليهانفسيام، وخلفيام ومرجعيام االجتماعية والنفسية والثقا

يعترب السياق إذن جوهر العملية التواصلية، كما كان من قبل جوهر  التداولية، وقد تردد هذا املصطلح كثريا 
قبلهما يف النظرية السيميائية، إال أنه مل يأخذ أبعاده الراهنة إال مع جميء التداولية، وال ميكن بأي حال من األحوال

مقاصد املتكلمني، وثقافتهم ومرجعيام، وقد تنوعت أنواع -كما قلنا–اله يف العملية التواصلية ألنه حيدد إمه
السياقات، فنجد السياق النصي، والسياق الوجودي، والسياق املقامي، وسياق الفعل، والسياق النفسي، وعنصراه 

ولكن ذهب .افة، ولغة، وفهم لألوضاع االجتماعية وغريهاالرئيسان مها املرسل واملرسل إليه، وما يشتركان فيه من ثق
السياق نفسه، ولكن هناك من فرق بينهما وأعطى لكل واحد منهما مهمة هو " املقام"أغلب الباحثني إىل اعتبار

3»غويجمموعة من العوامل اليت يتعني على الفرد االحتفال ا حىت يوفق يف إجناز فعله الل«خاصة، إذ عرف املقام بأنه 

وينبغي «: الذي يقول يف معجمه" جورج مونان"ويقصد به هنا كل ما هو غري لغوي، ومن األفضل عرض رأي 
يف املقام، نشري إىل قلم على الطاولة، (...). متييز السياق الذي هو لساين، عن املقام الذي هو اخلربة غري اللسانية 

4»القلم الذي على الطاولة؛ رادين املقام الغائب إىل السياق اللساينأعطين: ونكتب مقابل ذلك. أعطين إياه: قائلني

هو غري لساين أثناء التخاطب، وكأنه حصر فجورج مونان اعترب السياق هو كل ما هو لساين، أما املقام فهو كل ما
ا هو غري فقط، لذلك أضيف مصطلح سياق املقام داللة على دمج ما هو لساين مبالسياق ضمن السياق اللساين

.41ص،-مقاربة لغوية تداولية–استراتيجيات اخلطاب : عبد اهلادي بن ظافر الشهري1
.258ص،-والتداويلاستقصاء البحث يف اخلطاب الداليل–النص والسياق : فان دايك2
.40ص. ،1996،اجلزائر،.ديوان املطبوعات اجلامعية. حممد حيياتن: رت،مدخل إىل اللسانيات التداولية: اجلياليل دالش3
4G.Mounin: Dictionnaire de la linguistique. P 83-84.الدرس مع حماولة تأصيلية يف–يف اللسانيات التداولية   : خليفة بوجادي: نقال عن

.116ص ،2009، 1ط،بيت احلكمة،-العريب القدمي
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ويظل التفريق بينهما تفريقا مصطلحيا ". مالينوفسكي"إال أن مفهوم السياق وتطوره عرب الزمن كما جاء به . لساين
.ونظريا حبتا

لقد استفادت املقاربة التواصلية إذن من عدة مرجعيات سامهت يف بناء أسسها ومناهجها، وتطبيقاا يف 
تفادت بعض املدارس األوربية من هذه الطريقة يف تعليم اللغات األجنبية، كما استفادت ميدان  تعليم اللغات، وقد اس

من بعض مناهجها وحمتوياا وأساليبها يف تعليم اللغة األم، وميزة هذه الطريقة أو املقاربة هي تنوع حمتويات موادها 
نظيم واختيار حمتوى املادة التعليمية يف هذه مخسة معايري لت" كاندل"و" برين"التعليمية، ويف هذا الصدد يوضح كل من 

املقاربة، إال أما يقصدان دائما حمتوى مادة تعليم لغة أجنبية، ولكنها تبقى حمتويات هذه املقاربة اليت ميكن استعماهلا 
:يف تعليم اللغة األم، وهذه املعايري هي

.للمتعلماهلامةالوجدانيةوالنواحيعرفةملاعلىالتركيز-أ

اللغةاستخدامعلىوقدراتهمعارفهتنميةتعلمملايستطيعحبيث، خطيةبطريقةوليس،دائريةبطريقةدةملااعرض- ب
تعلمملاقدراتوتعزيزتنميةعلىتعملحبيثادةاملعرضآخرعىنمبو.جامدةكقوالباللغةتنميةوليس

.التواصلية

.لغويةوحداتإىلالنشاطاتإىلالتعلموحداتتقسيم-ج

.الواحدةالتعلميةالوحدةداخلتعددةملاالنشاطاتطريقعنالتعلماستمرارية-د

نيوب،علماملوعلماملتنيوب،آخرينني متعلمأوآخرومتعلممتعلمني بتفاوضيأساسعلىالتعلمعمليةقيام- ه
1.التعليميةادةملاأووالكتابتعلمملا

جل اهتمام املقاربة التواصلية منصب على املواقف التعليمية اليت تستخدم اللغة فيها بطريقة تقتـرب مـن   إن
املواقف الواقعية املعاشة اليت قد تصادف الطفل يف حياته االجتماعية، وهذا ما يرغبه يف اإلقبال على تعلم لغته، كمـا  

،األسـئلة توجيـه ...«: يقية على جمموعة من األساليب حنوتنبين النشاطات اليت تركز على املواقف الواقعية احلق
أوبطريقـة واقفملواشاعرملاعنوالتعبري،والذكرياتواألفكارعلوماتملاوتبادلا،واستعادعلوماتملاوتسجيل
ستخدموت.ساهمملوا،ستمعملوا،حظملالوا،راقبملوا،شاركملادوررسمياكيللمتعلمالفرصةفيهاوتتاح.بأخرى

،لشاكملاحللوكذلك،اعرملشوار،واألفكا،والتجارب،علوماتملاوأداءثلمتوفهمأجلمنفيهااللغويةهاراتملا
.2»...اخل،م، والتنظيادلةلمجواشاركة،ملوات،التعليماوإصدار، واالستشارة،ناقشةوامل

.173-172تعليمها وتعلمها، ص:اللغات األجنبية : نايف خرما وعلي حجاج1
.173املرجع نفسه، ص2
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أداءها على املتعلم أكثر من املعلم، فاملتعلم هو حمـور  تراعي هذه املقاربة مجيع مستويات املتعلمني، ألا تركز 
العملية التعليمية، ودور املعلم فيها دور توجيهي، تنظيمي، هلذا تتميز هذه املقاربة باملرونة يف أساليبها، فتنـوع بـني   

مل الفردي الـذي  العمل اجلماعي الذي يتيح تبادل اخلربات واملعلومات، واإلعانة يف بعض املواقف املتعلمة، وبني الع
يؤدي إىل استخراج ومراعاة كفاءات وقدرات الفرد الذاتية، كما يشترط أثناء تطبيقها استعمال خمتلـف الوسـائل   
السمعية والبصرية، والوسائل اليدوية التقليدية، اليت تعني على فهم اللغة واستعماهلا استعماال سليما، وتثبيت دالالا 

.قاصد املتكلمنياليت تتنوع بتنوع املقامات وم
إن الركيزة األساسية هلذه املقاربة تتمثل يف كفاءتني هامتني، سامهتا يف توجيه متطلباا وأهدافها، ومها الكفاءة 
اللغوية والكفاءة التواصلية، فالكفاءة األوىل قدمية قدم الطرائق املختلفة اليت سبقت هاته املقاربة، ولكن أهم من أرسى 

الذي وضح مفهومي القدرة واألداء، وبني أن قدرة اإلنسان اللغوية تفوق " تشومسكي"ئمها هو العامل قواعدها ودعا
، لكنه يف ذات الوقت "التوليد"للغة، وهو ما اصطلح عليه مبفهوم املشكلة القواعد النمطية تعلم وإجادة استعمالحد

شكل كبري يف تطوير الكفاءة اللغوية، وهي الكفاءة  أمهل كفاءة أخرى حيتاجها اإلنسان للتعامل مع اآلخرين وتسهم ب
.، وتعترب هذه األخرية بؤرة املقاربة التواصلية األساسية"ديل هاميز"التواصلية اليت جاء مبفهومها العامل 

:الكفاءة اللغوية والكفاءة التواصلية-4

:اللغويةءةالكفا-1. 4

قبله، وغري " دوسوسري"بتطوير مفهومي اللغة والكالم اللذان جاء ما " تشومسكي"قام 
من وصف يقوم «املصطلحني إىل الكفاية أو القدرة مقابل اللغة، واألداء مقابل الكالم، وانتقلت دراسة اللغة على يديه 

اجلمل املختلفة يف اللغة، إىل وضع جمموعة من القواعد على األمناط اللغوية احملددة، اليت تندرج حتتها مجيع أنواع
األساسية ميكن من خالهلا أن يقوم املتحدث باللغة بتوليد عدد ال حيصى من اجلمل اجلديدة، ومن خالهلا أيضا ميكنه 

طيع توليد ومتتاز هذه اموعة من القواعد األساسية بأا تست. أن يفهم مجيع اجلمل األخرى اليت يسمعها أو يقرأها
اجلمل والتراكيب اللغوية الصحيحة، ولكنها ال تستطيع توليد اجلمل والتراكيب غري الصحيحة وإال كانت قواعد غري 

وهذه اجلمل والتراكيب املولدة ال اية هلا حيث 1»سليمة حتتاج إىل تعديل وتغيري إىل أن تصل إىل شكلها النهائي
.أن تولد منها تراكيب ومجل جديدةميكن

.169ص،اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها: نايف خرما وعلي حجاج1
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:تعريفها-أ

كالم متحقق يف معرفة املتكلم بلغته واألداء ما ينتج عن هذه املعرفة من«:الكفاية أا" تشومسكي"يعرف ·
1»مواقف ملموسة

والكفاءة تقابل » الكفاءة هي املعرفة الفطرية الضمنية يف لغة كل فرد«:يف كتاب القواعد العامة لتشومسكي«·
النتيجة الفعلية لتنفيذ الكفاءة واالستقبال "، ميكن تعريف األداء بأنه االتصاليف سياق نظرية. مصطلح األداء

2»أو اإلنتاج يف حالة اتصال معني

3»قدرة املتكلم على فهم وإصدار عدد ال متناه من اجلمل«·

ديه انتباه أو تفكري واع به، كما أن ليقصد ا أن الفرد يعرف النظام الذي حيكم اللغة، ويطبقه بدون «·
4»القدرة على التقاط املعاين اللغوية والعقلية والوجدانية والثقافية اليت تصحب األشكال اللغوية املختلفة

:سبب ظهورها- ب

قامت هذه النظرية كرد فعل على االجتاه السلوكي يف علم النفس الذي اعترب اللغة جمرد عادات 
ستجابة ملثريات خارجية ختص البيئة احمليطة به، كما يكتسبها عن طريق التكرار، وسلوكات آلية يقوم ا اإلنسان ا

ذه النظرية  اليت ركز فيها على اجلانب اإلبداعي يف اللغة، واقترح فكرة فطرا الكامنة " تشومسكي"لذلك جاء 
أخطائه، وعلى تعلم اللغة داخل اإلنسان منذ خلقه، كما اعترب أن لعقل اإلنسان قدرات فكرية تساعده على تصحيح 
إن الشيء اهلام هو أن «: بسهولة ووضوح، وعلى فهم مجل مل يسبق له أن مسعها من قبل، ويقول يف هذا الصدد

ولذلك فال فائدة ترجى من استخدام مبادئ التعلم اليت . اإلنسان يستخدم اللغة البشرية، أما احليوان فال يستخدمها
كتعلم اللغات (ث أجريت على احليوان يف تفسري سلوك ال يستطيع احليوان القيام به جرى التوصل إليها عن طريق أحبا

. وملا كان مجيع الناس العاديني يتعلمون لغتهم بنجاح تام فال بد من أم ميتلكون قدرة ال متتلكها احليوانات) اإلنسانية
5»ية لدى اإلنسانوملا كان من املتعذر اكتساب هذه املقدرة بيئيا فال بد من أن تكون فطر

.16ص،2005، 1ط،مصر-القاهرة،ديثة للكتاب اجلامعياألكادميية احل،النص واخلطاب واالتصال: حممد العبد1
2 Jean-Pierre Robert: Dictionnaire pratique de didactique du FLE. Editions OPHRYS, Paris, 2008, P: 38.

،2004جـوان  ،16عدد خاص رقم ،سالميةجملة األمري عبد القادر للعلوم اإل،الكفاية النصية مفهوم جديد يف تعليمية اللغات: حممد األخضر الصبيحي3
.202ص،عني مليلة،شركة دار اهلدى للطباعة والنشر

.176ص،مستوياا، تدريسها، صعوباا: املهارات اللغوية: رشدي أمحد طعيمة4
.170ص،-تعليمها وتعلمها–اللغات األجنبية : نايف خرما وعلي حجاج5
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كل هذه  األفكار حول فطرية اللغة لدى اإلنسان، وقدرة اإلنسان العجيبة على توليد عدد ال متناه من اجلمل 
املفيدة النابعة من مجل وتراكيب أخرى، ساعد على بلورة أفكار جديدة أدت إىل ميالد الكفاية التواصلية، اليت مل 

خاضعة لقواعد معينة فقط، وإمنا أعطتها بعدا آخر هو البعد التواصلي، فاللغة يف أصلها تعترب اللغة جمرد تراكيب لغوية
.اجتماعية، وال تظهر إال عند أدائها يف بيئة اجتماعية، وتتطور بفعل استعماهلا بني أطراف متنوعة يف عملية االتصال

:التواصليةءةالكفا-4.2

:مفهومها-أ

:التواصلية عدة تعريفات، من املهم االطالع عليهاعرفت الكفاية 

القدرة اإلنسانية الشاملة على فهم املوقف االتصايل بني أطراف االتصال يف إطار عوامل «عرفها بينتنج أا ·
أي األدوار (أخرى، كالزمان، واملكان، والعالقات االجتماعية، والعالقات اخلاصة بني أطراف االتصال 

االستراتيجيات (د هذه األطراف، والقدرة على الفعل، وأداة االتصال املوظفة لبلوغ األهداف ، ومقاص)املتوقعة
1»)البالغية

، وال تستهدف هذه القدرة النقد )اللغوي(هي القدرة على إنتاج أشكال متباينة من السلوك «: عرفها باكيه قائال·
.2»والتغيري على حنو منطقي نزاعي فحسب، بل تستهدف أيضا تأمني ما هو قائم موجود

نية يف خدمة املوقفية فكرة صدور األبنية اللغوية عن مواقف اخلطاب املمكنة، وأن هذه األب«: يقول هابرماس·
التداولية للتعبريات اللغوية، وأن هذه األبنية ترد إىل ما يسميه بالعموميات أو الكليات التداولية يف كل موقف 

.3»خطايب

لغوية ونفسية : قدرة األفراد على أن يتصل أحدهم باآلخر يف ظروف حمددة موقفيا ومعياريا«يعرفها ديتمار بأا ·
.4»واجتماعية وتداولية

ذلك العنصر الذي نستطيع به أن ننقل الرسائل، ونفسرها، ونتفاوض مع اآلخرين يف «دوجالس براون يرى أا ·
.5»سياقات حمددة

.49ص،الالنص واخلطاب واالتص: حممد العبد1
.املرجع نفسه2
.50ص، املرجع نفسه3
.49ص،املرجع نفسه4
.244ص،أسس تعلم اللغة وتعليمها: دوجالس براون5
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املعرفة بالقواعد النفسية والثقافية واالجتماعية اليت تتحكم يف استعمال الكالم يف إطار «بأاديل هاميز يعرفها ·
.1»جمتمع معني

للحدس، أو البديهة ) أو الناطق باللغة(إن الكفاية االتصالية تعين متلك املواطن «: له شترينتصور هاميز كما نق·
اليت متكنه عند الكالم من استخدام اللغة، وتفسريها بشكل مناسب يف أثناء عملية التفاعل، ويف ضوء السياق 

.2»االجتماعي

ية معىن التفاعل واحلوار املتبادل بني أطراف عملية التواصل، تضيف الكفاية التواصلية إذن إىل الكفاية اللغو
واستخدام اللغة ضمن مواقف وسياقات اجتماعية، وذا فال ميكن الفصل بني الكفايتني ألن كل واحدة تكمل 

ديل"األخرى، ولإلشارة فإن أول من استخدم مصطلح الكفاية التواصلية وبلور مفهومها هو األمريكي األنثربولوجي 
اليت نشرها يف كتاب علم On communication competenceيف دراسة بعنوان «Dell Hymes" هاميز

J.B.Pride and J.Holmes1972.«3الذي حرره كل من بريد وهوملز . Sociolinguistcsاللغة االجتماعي 

من؟ ومىت يتكلم؟ وماذا من يتكلم؟ ومع: فالكفاية التواصلية تتضح من خالل طرح بعض األسئلة حنو
يتكلم حوله؟ وأين، وبأي طريقة أو أسلوب يتحدث به؟

ومبا أن كال الكفايتني غري منفصلتني، فيجب التنويه إىل أن الكفاية اللغوية هي ركيزة الكفاية التواصلية الرئيسية، 
ميكن تصور كفاية تواصلية اتصالية وال[...] نظاما من القواعد اللغوية، صوتية، وصرفية، وحنوية، وداللية «كوا 

ناجحة من غري وعي بالكفاية اللغوية، ويف الوقت نفسه ال ميكن للكفاية اللغوية أن تفعل فعلها يف االتصال إال مبراعاة 
4»كفاياته

فيجب على مستعمل اللغة يف مواقف وسياقات اجتماعية ونفسية خمتلفة، وكذا إبالغ رسالته بوضوح وجناح، أن
ميتلك ناصية اللغة مبختلف سياقاا الداللية والصوتية وغريها، وأن تكون له القدرة على تنويع سياقاته اللغوية وفق 

.سياقاته املقامية ووفق املناسبات حىت يتم التواصل بنجاح وفعالية

: خصائصها- ب

:يف النقاط التالية" ساندرا سافنجون"تلخصها 

1 Robert Galisson, Daniel Coste: Dictionnaire de didactique des langues. Librairie Hachette. 1976. P: 106.
.172: ص. مستوياا، تدريسها، صعوباا: يةاملهارات اللغو: رشدي أمحد طعيمة2
.املرجع نفسه3
.98ص،2003، 1ط،األردن-عمان،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، -دراسات يف اللغة واإلعالم–الكفايات التواصلية االتصالية : هادي ر4
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، إنه يعتمد على مدى قدرة الفرد Staticوليس ساكنا Dynamicتصالية مفهوم متحرك إن الكفاية اال-1
على تبادل املعىن مع فرد آخر أو أكثر، إا إذن عالقة شخصية بني طرفني أكثر من أن تكون اتصاال ذاتيا أي 

.حوارا بني الفرد ونفسه

.وبة، وكذلك نظم الرموز املختلفةإن الكفاية االتصالية تنطبق على كل من اللغة املنطوقة واملكت-2

إن الكفاية االتصالية حمددة بالسياق، إن االتصال يأخذ مكانه، أو ميكن أن حيدث يف مواقف ال حد هلا، إا -3
.تتطلب القدرة على االختيار املناسب للغة واألسلوب يف ضوء مواقف االتصال واألطراف املشتركة

كفاية تعين القدرة املفترض وجودها والكامنة وراء األداء، بينما يعترب إن هناك فرقا بني الكفاية واألداء، ال-4
هلذه القدرة، إن الكفاية هي ما تعرف أما Overt Manifestationاألداء التوضيح الظاهر أو املكشوف 

.األداء فهو ما تفعل، وهو الشيء الوحيد الذي ميكن مالحظته، ويف ضوئه تتحدد الكفاية وتنميتها وتقوميها

إن الكفاية االتصالية نسبية وليست مطلقة، من هنا ميكن التحدث عن درجات للكفاية االتصالية، وليس -5
1.على درجة واحدة

:أنواعها-ج

:للكفاية التواصلية أربعة أنواع أساسية تضمن جناحها، وهي كما ميزها كانال وسوين كالتايل

.ية تشومسكي اللغوية، أي معرفة نظام اللغة، والقدرة الكافية على استخدامهاوهي نفسها كفا:الكفاية النحوية-1

وتعين معرفة القواعد االجتماعية والثقافية للغة واخلطاب، وفهم السياق االجتماعي، :ةاعيالكفاية اللغوية االجتم-2
.والعالقات الرابطة بني أطراف عملية التواصل، والقدرة على تبادل املعلومات

كوين خطاب ولتشكيل تراكيب ذات معىن يف سلسلة تأي القدرة على ربط اجلمل ل«:كفاية حتليل اخلطاب-3
متتابعة، واخلطاب يشتمل على أي شيء يتدرج من احلوار البسيط املنطوق إىل النصوص الطويلة املكتوبة، ومن 

2»على ما بني اجلمل من عالقاتالواضح أن القدرة النحوية تركز على اجلملة على حني تركز قدرة اخلطاب 

وهي أهم أنواع الكفايات على اإلطالق، ألما مهمة أثناء استعمال اللغة يف مواقف :الكفاية االستراتيجية-4
االستراتيجيات اليت نستخدمها «خمتلفة ولكنها معقدة ال يستطيع مجيع الناس امتالكها إال بعد مران شديد، وهي تعين 

1 Sandra J. Savignon: Communicative competence. Theory and classroom pratice: texts and contexts in second
language learning. P21.

.    246-245ص،عليمهاأسس تعلم اللغة وت: دوجالس براون2
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معرفة القواعد، أو بسبب عوامل حتد من أدائنا كاملرض أو عدم التركيز، ومعىن ذلك يف إجياز أا لنعوض نقصا ما يف 
تزودنا باملقدرة على إصالح ما نقوله بأن نعاجل املعرفة الناقصة، وبأن نواصل اخلطاب بشرح العبارات أو بالدوران 

1»غيري اللهجة واألسلوبحول املعىن، أو بالتكرار أو التردد أو التحاشي أو التخمني أو ت

:الفرق بني الكفاية اللغوية والكفاية االتصالية-3. 4

اللغوية (من األجدى عرض أهم نقاط التفرقة ين الكفايتني 
تصنيفها وفق ما صنفها " للغويةاملهارات ا"يف كتابه " رشدي أمحد طعيمة"ألمهيتها، وقد اختار الباحث ) والتواصلية
:Jung Hun Ahn" جينج هن أهن"الباحث 

. تشتمل الكفاية اللغوية على املعرفة الضمنية أو الكامنة اخلاصة بالتراكيب اللغوية: من حيث نوع املعرفة-1
اجتماعية بينما تشتمل الكفاية االتصالية على املعرفة الضمنية، أو الكامنة اخلاصة باستعمال اللغة يف مواقف 

أي أن األوىل حتتوي على السياق اللغوي الذي جيمع بني التراكيب ودالالا، أما الثانية فتشتمل على .وثقافية
.السياقات واملعارف الثقافية واالجتماعية اليت جتمع بني اللغة ومواقفها وأبعادها التواصلية

ة، وهي القواعد اللغوية بينما حتكم الكفاية الكفاية اللغوية حتكمها قواعد معين: من حيث القواعد احلاكمة-2
.االتصالية قواعد أخرى خاصة بالعالقة بني األشخاص والتنظيمات االجتماعية والضوابط الثقافية

تزود الكفاية اللغوية الدارس بإمكانات التعميم لعدد غري حمدود من اجلمل، بينما تزود : من حيث إنتاج اللغة-3
بالقدرة على تعميم أشكال السلوك االتصايل املناسبة لعدد غري حمدود من املواقف الكفاية االتصالية الدارس 

.االجتماعية

تم الكفاية اللغوية بالنسبة للنحو مبدى التزام اجلمل بالقواعد النحوية احملددة، إن الشكل : من حيث النحو-4
تصالية مبدى مناسبة اجلمل لسياقات النحوي للجملة هي ما ختتص به الكفاية اللغوية، بينما ختتص الكفاية اال

.حمددة، اجلانب االجتماعي هو ما يشغل الكفاية االتصالية، وليس جمرد البنية النحوية للجمل

يستند اكتساب الكفاية اللغوية على عوامل وراثية فطرية، بنما تستند الكفاية : من حيث اكتساب اللغة-5
.ل تعلمهاالتصالية إىل عوامل ثقافية يواجهها الفرد خال

ال تنعكس الكفاية اللغوية بدقة على األداء اللغوي، ألن األداء اللغوي يتأثر مبجموعة من : من حيث األداء-6
كما جند أن الكفاية االتصالية ال . العوامل اليت تتخطى حدود اجلانب اللغوي مبا يف ذلك الكفاية االتصالية

.246ص،أسس تعلم اللغة وتعليمها: دوجالس براون1
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داء االتصايل يتأثر أيضا مبجموعة من العوامل اليت تنعكس أيضا بدقة على األداء االتصايل، ذلك ألن األ
.تتخطى حدود االتصال نفسه مثل القلق

تتكون الكفاية اللغوية من بنية سطحية وبنية عميقة باإلضافة إىل القواعد التحويلية، بينما : من حيث البنية-7
1.لآلنمبثل هذا الشيء يصعب احلديث عن هاتني البنيتني يف الكفاية  االتصالية حيث مل تقطع الدراسات

ن الكفاية التواصلية حتتوي على الكفاية اللغوية، إذ أن مستعمل اللغة ال ميكنه استعماهلا ما مل إميكن القول إذن 
يعرف تراكيبها وقواعدها وسياقاا املختلفة، أي عليه امتالك البنية العميقة لتتجلى يف البنية السطحية، مث يقوم بالتلفظ 

ويف هذا يقول . اقف تواصلية خمتلفة، فالسياقات التواصلية إذا تنوعت وجب تنوع السياقات اللغوية معهاا يف مو
املعرفة اللغوية واملعرفة السوسيولغوية، : إن أعضاء اموعة اللغوية يقتسمون نوعني من القدرات«": ديل هاميز"

وكالمها جزء من املقاربة التواصلية اليت حتدث يف 2»وبعبارات أخرى معرفة موحدة بقواعد النحو وقواعد االستعمال
تركيز تعليم اللغات على التواصل، أي جعل التلميذ قادرا على التواصل ذه اللغة أو تلك «إذ أا تعيد قاعة الدرس، 

3»وإكسابه هذه القدرة

:سلبيات املقاربة التواصلية-5

، وتفوقها يف تعليم اللغات على بقية  الطرائق عيات هذه املقاربةمرجاختالفرغم 
القت بعض االنتقادات، وواجهت بعض ) البصرية- الطريقة احلوارية، والسمعية، والشفهية، والسمعية(السابقة 

:الصعوبات يف تطبيقها، وميكن إمجاهلا فيما يلي

وما أضافته املقاربة التواصلية للقدرة . لتواصليةتشابك وغموض األهداف اليت متثلها خمتلف مكونات القدرة ا-1
ذلك أننا ال نتوفر على احلد األدىن من الوسائل لتطبيقها، . التواصلية من مشاكل دقيقة ذات طبيعة إجرائية

أن يكون قادرا على الوصف، أن يكون قادرا على "خاصة تلك العمليات الديداكتيكية األساسية مثل 
..."العرض

املرجعيات النظرية التداولية، اللسانية والسوسيولغوية، نظرية حتليل اخلطاب، علم اللغة غموض وتداخل -2
.التلفظي، السميوطيقا، علم النفس املعريف

.صعوبة حتديدها وتشخيصها بطريقة واضحة-3

.177-176ص،املهارات اللغوية: رشدي أمحد طعيمة: ينظر1
2Hymes, Dell H (1984): Vers la compétence de communication crédif LAL P. 185.ديداكتيك القراءة : حممد مكسي: نقال عن

.29ص،-ربات وتقنياتمقا–املنهجية 
.املرجع نفسه3
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.التنوع احلاد إىل درجة تناقض املواد الديداكتيكية اليت تنادي باستعماهلا-4

.التعلمية-درا على التواصل بطريقة أصيلة مع مراعاة الوضعية التعليميةأن يكون قا: صعوبات مزدوجة-5

.التوفيق بني التعليم اجلماعي والتشديد على التكوين الذايت مع دعم العمل اجلماعي-6

.املشكالت التقنية، كشكل املكون املعجمي يف املقاربة التواصلية-7

عي أو عالقة االجتماعي بالفردي خاصة على مستوى صعوبة حتديد العالقة بني التواصل الثقايف أو االجتما-8
.القدرة االستراتيجية

اعتبارها مندرجة يف بعد اليت لدينا عن اآلخر وعملية التبادل ب) التمثل(صعوبة حتديد العالقة بني الصورة -9
.اجتماعي

.غموض مصطلح حتيني القدرات-10

تنظيما تواالستراتيجيااعي وأشكال اخلطاب صعوبة تنظيم العالقة بني اإلجنازات اللغوية والسياق االجتم-11
1.حمكما

ومهما يكن من أمر فإن املقاربة التواصلية جنحت إىل حد بعيد يف مساعدة املتعلم على اكتساب لغته أو 
لغته غريه، خاصة أا حتاول وضعه ضمن وضعيات تشبه إىل حد بعيد الوضعيات الواقعية اليت يالقيها يف 

.فيتخاطب مع غريه بلغته مستعمال خمتلف القواعد والتراكيب املتعلمةحياته اليومية، 

.31-30ص،-مقاربات وتقنيات–ديداكتيك القراءة املنهجية : حممد مكسي1
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:الفصل الثالث

طبيقيـة ميـدانيـةدراسـة ت

مثلما ال تستطيع تعد اللغة ركيزة التعليم، إذ بدوا ال يستطيع كل من املعلم واملتعلم التواصل، 
، كما أا املادة التعليمية الرئيسية اليت تسعى املدرسة إىل تعليمها لألطفال كون اللغة الشعوب التواصل فيما بينها

ملواطن، وتراث األمم، ووسيلة التواصل الرئيسية، وبدوا ال يستطيع املتعلم إدراك بقية مفتاح احلضارة وهوية ا
الكالم واالستماع والقراءة : النشاطات، وبالتايل إدراك مفاهيم احلياة بتشعباا املختلفة، وتعد املهارات اللغوية األربع

م األلفاظ وحياول فهم دالالا، وكيفية نطقها، وكذا والكتابة، جوهر تعليم اللغة، إذ بواسطة االستماع يدرك املتعل
تنويع التنغيمات مبا يالئم القصد، فيترجم ما يسمعه عن طريق الكالم، إما تقليدا للمعلم، أو تعبريا عن أفكار ذاتية 

ني، نابعة من شعوره وتفكريه، أو يعرب عن طريق الكتابة فيترجم األصوات املنطوقة إىل رموز مكتوبة تراها الع
هي السبيل - سواء قراءة ما كتب هو نفسه أو ما كتب وطلب منه قراءته–فيقرؤها، وحياول استخدام فكره، فالقراءة 

وهي بوابة األفكار اإلبداعية ومرتع خيال الطفل، إذ تثري فضوله إىل حماولة فهم خمتلف الدالالت اليت حيملها نص ما،
.لغته وتعرفه أكثر على املعاين املختلفة للكلماتالكتشاف املزيد من األفكار والقصص، وتغذي 

I -على كتاب اللغة العربية للسنة األوىل ابتدائي وكتاب لغيت الوظيفية للسنة الثانية ابتدائيةدراسة تطبيقي:

:اجلانب النظري-1

:تعليم القراءة اتصاليا-أ

يس باألمر اهلني، ألن االتصال عادة ما يرتبط باجلانب إن تعليم القراءة اتصاليا ل
اخلطايب الشفوي، حيث يكون يف األغلب مباشرا بني طرفني أو عدة أطراف، فيظهر يف الصف خصوصا يف حصة 
التعبري الشفوي حيث يفسح اال للمتعلم للتعبري عن أفكاره كما شاء، وتنويع خطاباته، ووضعه يف مواقف ومقامات 

تسمح له بتنويع معارفه اللغوية، واالجتماعية، لذلك تتكامل خمتلف املهارات اللغوية املكتسبة يف مثل هذه متنوعة 
، فتعليم اللغة اتصاليا يعين التمكن من الكفاية اللغوية واالتصالية، وكذا االهتمام باألشكال الوظيفية والبنيوية املواقف

زنة يف أداء املهام وحل املشكالت، ويراعي االختالفات والفروقات بني ، واستعمال اللغة املكتسبة واملختوالتركيبية
.األفراد كما يوحد بني أفكار اجلماعات

فالقراءة كوا يف التعليم مفتاح تعلم اللغة لدى املتعلم خاصة يف الطور األول، ليست جمرد آلية سلوكية نابعة 
تأملية، ونشاط عقلي متطور، تقوم على اإلدراك ذهنيةا هي عملية عن حركات العني والتقاطها لرموز معينة، وإمن

على تطوير مفهومها، احملدثونوالتحليل والتقومي والتعليل، وحل املشكالت، وغريها، لذلك حرص العلماء 
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واستراتيجيات تعليمها، خاصة وأن قارئ اليوم ال يقرأ إال هلدف، لذلك حرص اخلرباء على تنويع نصوص الكتاب 
درسي وتبيان مقاصد كل درس حىت يتسىن للمتعلم إدراك ما يقرؤه، وكذا إدراك مقاصد ودالالت الرسائل املوجهة امل

اهلدف العقلي أو املعريف، واهلدف : أهدافا ثالثة توضح غرض القارئ وهي" هوايت"إليه عرب النص املقروء، وقد حدد 
كما جعل لعملية تعليم القراءة مدخلني وفق هذه األهداف، الواقعي أو املرجعي، واهلدف الوجداين أو االنفعايل، 

ويف هذا املدخل يعطى الدارس نصا تتبعه . األول أن يقتصر األمر على مساعدة الدارس على فك الرموز وفهمها«
وهذا املدخل. أسئلة، تقيس مدى فهمه للنص، أيا كان شكل هذه األسئلة، وال يهتم هذا املدخل مبا وراء النص كثريا

، يف مقابله املدخل الثاين وهو املدخل Pedagogical approachهو ما يسميه هوايت أيضا باملدخل التعليمي 
، وفيه يتأكد املعلم أوال من أهداف الدارس من القراءة أو على األقل Communicative approachاالتصايل 

يف علوم االتصال بفجوة املعلومات يستثريه فيه، إن الفرد يريد القراءة ليشبع حاجة وليسد فراغا تسمى
Information Gap«1

أكانت ففجوة املعلومات هي بؤرة تعليم القراءة اتصاليا، مبعىن أن احلاجة إىل مزيد من املعلومات سواء 
مقروء يف حىت اتصالية هي الدافع للقراءة، والستغالل ما هومنفسية، أماجتماعية، أمحضارية، أمعرفية أم لغوية أم

جيد هاالتواصل، فالنص املقروء حامل لدالالت معينة، وملقاصد موجهة والقارئ سواء أفقه هاته املقاصد أم مل يفقه
نفسه مدفوعا إىل فهم ما وراء النص، وبالنسبة ملتعلم الطور األول فإنه يتقبل هذه املقاصد دون وعي وهذا من خالل 

لى فهمها، واالستعانة ا يف نشاطات التعبري الشفوي والكتايب، كما أن للقارئ تقبله للرسالة وإعجابه ا، والعمل ع
مقاصد معينة يدخل ا النص، وحياول الوصول إليها، منها املقاصد التعلمية النفعية، أو مقاصد التسلية، أو مقاصد 

حتديد اهلدف من القراءة، إذ أن املعلم معرفية، أو مقاصد تواصلية، فاملقاربة التواصلية يف نشاط القراءة تسعى دائما إىل
يوجه املتعلم بالتدريج إىل مقاصد النص، من خالل طرح األسئلة التشويقية املثرية، وربطها بواقع املتعلم، وتقريب 

، واستعمال خمتلف الوسائل غري اللفظية املساعدة على فهم ما هو لغوي، مثل املعارف الذهنية بأمور حسية معاشة
إلمياءات، ومالمح الوجه، والتنغيمات املختلفة الدالة على السؤال، أو التعجب، أو اإلخبار، أو األمر، أو احلركات وا

النهي وغريها، وكذا ربط ما هو مقروء بأشكال االتصال األخرى، من خالل االستعانة ببطاقات توضيحية، أو 
ميذ داخل املدرسة أو خارجها، وهذه خرائط، أو صور، إحالة على درس سابق، أو مشهد، أو حدث عاشه التال

إضافة إىل كل ذلك مساعدة  املعلم للمتعلم على اإلدراك العميق للرسالة . حتويل الرموزالعملية هي ما تسمى 
املقروءة، وعدم االكتفاء باإلدراك السطحي هلا، من خالل بعض القرائن، واإلشارات، وهذا يكون بتنويع دالالت 

ف التراكيب، والتشجيع على اإلجابة بطريقة معينة، فمثال عندما يشرح املعلم للمتعلمني الكلمات، واستخدام خمتل
فيتدربون على مثل . ألا األصح لغويا" نعم"بدال من " بلى"يعودهم على إجابة " أليس كذلك؟"درسا ما مث يقول 

خدام لغتهم، وتنويع دالالا مىت هذه اإلجابة وتصبح لديهم فيما بعد عادة كالمية، وعلى هذا املنوال يعودهم است

.189-188ص،مستوياا، تدريسها، صعوباا: املهارات اللغوية: رشدي أمحد طعيمة1
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كما أنه من الضروري يف درس القراءة حماولة إشاعة جو نفسي مطمئن يسمح للمتعلم باإلحساس بنوع من . شاءوا
ووضعهم داخل جو الدرس دون شعورهم . الثقة بالنفس للتعبري واملشاركة دون خجل أو خوفبتشعرهاحلرية اليت 

ونه، فيجعل املعلم املوقف طبيعيا لدرجة تعاملهم معه باعتيادية، مما يؤدي م إىل بأنه مفتعل أو منفصل عما يعيش
. التفاعل مع الدرس، كما ينبغي التنويه إىل أن طبيعة الدرس هي اليت تفرض عادة نوعا من احلماسة واإلقبال عليه

ئله، وأساليبه، كما تسمح للمتعلم فاملعلم قد جيد يف درس أمورا تسمح له بتطبيق هذه املقاربة وتنويع مواقفه ووسا
إبداء آراء خمتلفة، وابتكار مواقف أو تراكيب يستطيع بواسطتها التعبري عن أفكاره ومشاعره، ويكون ذلك خصوصا 

.يف دروس قريبة من واقع املتعلم

ليبها، وهذه الرسائل يف إن نوعية الرسالة املقروءة إذا هي من أهم الدوافع لتطبيق مثل هذه املقاربة، وتنويع أسا
املدارس ال تكون إال يف الكتاب املدرسي الذي يعد سندا تربويا مهما، بل هو الوسيلة األوىل واملثلى لتعليم اللغة، وما 

فما هو هذا السند؟ وما أمهيته البيداغوجية؟ وكيف ميكننا استخالص . نعته بصفة السند إال دليل قاطع على أمهيته
لنصوص؟التواصل من خالل ا

الكتاب املدرسي- ب

يعترب الكتاب املدرسي من أهم الوسائل التعليمية اليت تعني املتعلم على االطالع على خمتلف 
الكتاب وحيتوياملواد التعليمية، كما أنه يطبق ما جاء يف املنهاج املدرسي من توجيه للمعلم ملا عليه القيام به، 

نصوص خمتلفة تناسب عمر الطفل يف مجيع األنشطة، وكذا على صور مساندة للنصوص، و هي أيضا املدرسي على 
.يتأثر بالصور قبل الكتابة-خاصة يف مراحله األوىل–توضيحية كون الطفل 

:تعريف الكتاب املدرسي- 1ب

:عرف الكتاب املدرسي عدة تعريفات نذكر منها

الوسيلة اليت تعرض فيه بطريقة منظمة مادة خمتارة يف موضوع معني وقد صيغت يف نصوص مكتوبة حبيث هو «·
1»ترضي موقفا بعينه يف عمليات التعليم والتعلم

الكتاب املدرسي هو الفريد من حيث احملتوى التربوي حيث ينطبق مع برنامج تعليمي حمدد حسب اجلهة أو «·
ية الرئيسية بني يدي املعلم والتلميذ والذي خيتلف تنظيمه باختالف األهداف داغوجيالوطن وهو الوسيلة الب

اململكة العربية -جدة،مركز النشر العلمي جامعة امللك عبد العزيز،ربويةجملة جامعة امللك عبد العزيز للعلوم الت،الكتاب املدرسي: حممد سعيد بامشموس1
.237ص،1990، 3العدد . السعودية
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كما يعترب أقوى مثري أيديولوجي وثقايف من حيث كونه يساهم يف بث قيم ... املسطرة وباختالف اإلمكانيات
1»طموروثة، كما أنه يتعامل مع فئة سنها جيعلها مستقبله فق

ة املختارة يف موضوع معني، وقد وضعت يف نصوص مكتوبة حبيث كتاب عرضت فيه بطريقة منظمة املاد«·
:ومن هنا يتحتم على مؤلفه أن يستوثق من األمور اآلتية. ترضي موقفا بعينه يف عمليات التعليم والتعلم

عرضه؟املوضوع املرادما املادة املطلوبة يف نطاق -

ه املتكاملني من تعليم وتعلم؟وذلك جبانبي. ما طبيعة املوقف التعليمي احملدد-

أي خطة تتبع لتقدمي ذلك احملتوى يف ذلك املوقف احملدد حبيث نصل إىل أقصى درجات الكفاية يف -
2»االستيعاب؟

فالكتاب املدرسي من خالل هذه التعريفات هو وسيلة، حتتوي على مواد تعليمية موجهة ملتعلم مستقبل فقط، وملعلم 
.أهم االرتكازات اليت يستند عليها مؤلف الكتاب" أمحد خمتار عمر"وذكر ة تعليمية تعينه،حمتاج إىل ماد

:ما يتوافر عليه الكتاب املدرسي-2ب

لقد حددت مناهج التعليم االبتدائي الشروط اليت حيتويها الكتاب املدرسي 
تعلمني واملعلمني، وقد ركزت هذه املناهج على نوعية النصوص اليت حيتويها الكتاب حىت يكون يف مستوى إفادة امل

:املدرسي، فهي

.تعرب عن وضعيات حقيقية-1

.تشتمل على موضوعات متنوعة-2

.تتدرج يف الصعوبة-3

.حتتوي على مجل قصرية-4

.تتضمن العدد املناسب من الصور والرسوم التوضيحية-5

.ى املتعلمني وإدراكهماستعمال األلوان املناسبة ملستو-6

1 Alin Choppin, Ane Marie Chartier: Lecture dictionnaire encyclopédique de l'éducation et de la formation. Ed Nathan.
Paris, 1994. P 642.

.9ص،اململكة العربية السعودية،دار املريخ،- تأليفه وإخراجه الطباعي–الكتاب املدرسي : أمحد أنور عمر2
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.تطابق توجيهات املنهاج من حيث الكفاءات املقررة واألهداف احملددة-7

1.االقتصاد يف الشكل-8

هذه الشروط ضرورية إلجناز كل كتاب مدرسي، خاصة كتاب اللغة العربية ألنه مركز بقية املواد، فتشويق 
لم بقية النشاطات، واألخذ باملعارف، ولكن ليس اجلميع متفقون على الطفل لإلقبال على اللغة مهم، ألا األساس لتع

، فالبعض يرى أن صور الكتاب غري مناسبة أو مشوقة أن الكتاب املدرسي املوجود قد راعى مثل هذه الشروط
فة إضافة إىل كثاللطفل، كما أنه ال يعرب بأكمله عن وضعيات واقعية، وإمنا بعض النصوص غريبة بالنسبة للطفل، 

ويستنتج يف األخري أن الكتاب املدرسي هو سند وليس جمرد وسيلة، خاصة يف مدارسنا ذلك أنه ال . الربنامج املقرر
علم بدال من املقرر، وهو تطبيق ملبادئ املنهاج، كما تاب املدرسي، فهو موجه املوسيلة تستعمل يف التعليم سوى الك

.املعرفة اللغوية والعلمية واالجتماعية والثقافية، وغريهاأنه متعة املتعلم، وبوابته اليت تفتح له آفاق

:اجلانب التطبيقي-2

بتخطيط بديع للدارة التواصلية، وبني فيها أطراف التواصل " جاكبسون"لقد جاء اللغوي 
فته اخلاصة به، ، وبني لكل طرف وظيالرئيسية اليت يعتمد عليها أثناء االتصال سواء أكان اتصاال لفظيا أم مكتوبا

وميكننا اعتماد مثل هذا املخطط . ، والشفرة، والقناة)السياق(املرسل واملرسل إليه، والرسالة، واملرجع : فكان
لتطبيقه على نصوص الكتاب املدرسي اخلاص بتعليم اللغة العربية، يف السنتني األوىل والثانية، وقد ارتأينا الكشف 

.ع خمتلفة من النصوص، وشرحها كنوع من أنواع التواصل النصيعن أطراف عملية االتصال داخل أنوا

:كتاب اللغة العربية للسنة األوىل ابتدائيدراسة تطبيقية على -2.1

درسا نيللسنة األوىل ابتدائي من مثانية حماور وثالث" اللغة العربية"يتألف كتاب 
دروس، أما احملورين األخريين فيحتويان على ةأو مخسةتتفاوت أعدادها بني أربع،مقسما على تلك احملاور

:درسني، وقد فسمت هذه احملاور وفق تدرج معني، فكان الترتيب كالتايل

بدئ ذا املوضوع باعتبار العائلة مرتع الطفل األول وعامله الذي تعرف من خالله على الناس واحلياة، :العائلة)1
.ه أربعة دروس تنوعت بني اإلخبارية والسردية واحلواريةواملعارف، وب

وهي احمليط الثاين الذي حيتوي الطفل ويوسع آفاقه العلمية والعملية واحلياتية، وبه أربعة دروس أيضا :املدرسة)2
.تنوعت بني الوصفية واإلخبارية والسردية واحلوارية

.33ص ،مناهج السنة األوىل من التعليم االبتدائي: وزارة التربية الوطنية ومديرية التعليم األساسي1
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، كونه يف هذه السن مييل إىل احلركة وممارسة الرياضات، وهذا احملور يراعي اهتمامات الطفل:الرياضة والتسلية)3
.وقد عرض يف مخسة دروس، تنوعت بني السردية والوصفية. واللعب، الذي يشعره باملتعة والتسلية

وفيه عرض ألهم املرافق اليت تكون تابعة للحي أو املنطقة اليت يتواجد فيها أي فرد، وهذا لتعريف الطفل :احلي)4
وبه أربعة دروس . ؤسسات احلكومية اليت تسهل أموره، حىت يكون على اطالع عليها وعلى  أعماهلاباملرافق وامل

.تنوعت بني السردية والوصفية واحلوارية

وهي عبارة عن قصص ودروس حتمل يف طياا النصح واإلرشاد للمحافظة على املكان الذي :احملافظة على احمليط)5
.ة دروس تراوحت بني السردية واحلواريةوحيتوي على أربع. يتواجد به الطفل

وهو دعوة لغرس روح املواطنة والتسامح والتفاعل داخل القسم، باعتباره اتمع املصغر :واملواطنةالتضامن)6
.للمجتمع احلقيقي، وهو يقسم إىل مخسة دروس تنوعت بني السردية والوصفية واحلوارية

تعرف على وسيلة من وسائل النقل واالتصاالت احلديثة، ومها القطار هو عبارة عن حماولة لل:املواصالت واالتصال)7
.واإلنترنت، ومها درسان فقط ونوعهما سردي وحواري

صباح "وبه درسان يبينان نوع االحتفاالت املوجودة يف اتمع، أوهلما ديين متثل يف درس :األعياد واحلفالت)8
.لسنة وبه ختتم دروس الكتاب، وهو سرديوهو حواري، أما ثانيهما فهو احتفال آخر ا" العيد

الوصفية، واإلخبارية، والسردية، واحلوارية، : نالحظ أن أنواع النصوص تتراوح بني مخسة أنواع، وهي
.واألمرية، لذلك سأقوم باختيار مخسة نصوص من الكتاب حسب نوعها
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.رضا يقدم نفسه: األولالنص

.إخباري:صـنوع الن

إن النص اإلخباري هو الذي يعتمد على طرف واحد داخل النص، وهو املرسل، الذي يقدم تعريفا ما، أو 
.تقدميا، أو إيصال أخبار أو معلومات معينة، ويكون تقريريا واقعيا، أما مجله فهي يف أغلبها مجل امسية

، وفيه"العائلة"ويندرج ضمن احملور األول وهو النص األول يف الكتاب املدرسي،الذي بني أيدينا هو النصو
يقدم رضا نفسه، وهو الشخصية اليت سترافق املتعلم يف هذه السنة طوال العام، إضافة إىل شخصيات أخرى يتعرف 

فيعرض يف هذا الدرس هواياته، وعائلته، وعمل والديه، واسم أخته، واجلدول التايل يوضح عناصر . إليها بالتدريج
.تصال يف هذا النصعملية اال

الشفرةالقناةالسياقالرسالةاملرسل إليهاملرسل

.إخبارية-.غائب-.رضا-

يقدم فيها رضا -
.نفسه

.السياق اللغوي-

السياق غري -
.اللغوي

.اللغة العربية-.الكتاب املدرسي-

:املرسل-1

لذي يدل على حضور املرسل، مث صيغة املتكلم يف وا" أنا"ظهرت صيغة املرسل يف بداية النص بضمري املتكلم ·
ليستمر تواتر الضمائر الدالة على . زيادة يف التعريف" رضا"وهي الياء، ليتبني بعدها اسم املتكلم وهو " امسي"

النص إن قصد التواصل ملرسل . وهي تعرب عن خصوصيات املرسل" أحب، أيب، أمي، يل، أسكن: "املتكلم حنو
على مدار نصوص الكتاب مه وبني قراء الكتاب، فهو الشخصية اليت سترافقهتعريفي بينهو قصد) رضا(هذا 

املدرسي، فالتعارف بني كل من املرسل واملرسل إليه هو أول خطوات التواصل، بعدها يبني املرسل رسالته اليت 
ن سكنه وهو قريب يتضح من خالهلا قصده، أو مقاصده، فذكر امسه، وعمل والديه، واسم أخته، وعمره، ومكا

من املدرسة، فهذا املرسل يسمى مرسال نصيا ألنه حمض شخصية متخيلة تشبه إىل حد بعيد شخصية قارئ 
.الكتاب وهو متعلم أو طفل سن السادسة

فهو كاتب النص ومبتكر الشخصية، وهو شخص جمهول ال نعرف -إن صح مثل هذا التعبري–أما املرسل اخلفي ·
لظروف اليت كتب فيها نصه، وال حىت سنه أو عائلته أو مسكنه، وإمنا يظهر من خالل امسه وال حميطه، وال ا
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النص املكتوب، شخصا واعيا مثقفا، يعرف كيف يوجه رسالته لطفل ذو ست سنوات، وملم حباجاته النفسية 
، ويتبني قصده من خالل نصوص الكتاب املدرسي فهو قصد تعليمي توجيهي، ألن الكتاب واالجتماعية

اإلنتاج والذي استمد وميكن عرض جدول يبني وضعية. مية التعليميةليمي وهو السند يف العملية التعلدرسي تعم
، )اللسانيات االجتماعية(من ابستمولوجية علوم املعرفة واللسانيات الوظيفية، ونظرية حتليل اخلطاب «مرجعيته 

:كالتايلووه1»، واملنهج اإلثنوغرايف التواصلي)Iserإيزر (ونظرية التلقي 

o2)1(م قاجلدول ر: وضعية اإلنتاج

باملرجع) نص/ قراء/ كاتب(عالقات بالنص) كاتب قراء(عالقات ب والقراءالعالقات بني الكاتالكاتب/ النص

.وضعه االجتماعي-

.دوره املتغري يوميا-

.موقفه-

انتماؤه لفئـة اجتماعيـة   -
.معينة

اضـــيه قصـــته، م-
.السوسيوثقايف

العالقة اليت تربطه بقرائه -
...).صداقةمهنية، (

.عالقات تؤثر يف خطابه-

تصوره لقرائه وهو تصور -
.يؤثر يف طريقة صوغ خطابه

نواياه التواصلية اليت حيققها -
.بواسطة النص

يريد أن يترك أثرا يف قارئه -
).افعل وال تفعل(

ويظهر ذلك من خالل -
.ه املباشرة يف النصتدخالت

.أمهية املرجع-

عماذا يتحدث النص؟-

.املكان الذي يكتب فيه-

.زمن كتابته-

.الشكل اللغوي للنص-

كاتب إال دليل على ارتباطهما / ميكن من خالل هذا اجلدول استخراج صفات املرسل اخلفي، وما ثنائية نص·
أن يطبقميكن يف نفس الوقت كاتب من خالل نصه، ولكن ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا كوننا نتعرف على ال

مثل هذا األمر على النصوص األدبية اليت هي خالصة جتربة وأفكار الكاتب، كما ميكننا استخالص وضعه 
االجتماعي، لكن يف نصنا التعليمي هذا ال تظهر صفات املرسل من خالل النص، ألنه موجه إىل فئة معينة وال 

مبعىن أنه ترك اال " أنا امسي رضا"وهذا يف قوله " رضا"أنه تقمص شخصية إىل افة ، إضيتحدث عن نفسه
.للشخصية لتتحدث عن نفسها

.72ص،-مقاربات وتقنيات–ديداكتيك القراءة املنهجية : حممد مكسي1
.72ص،سهاملرجع نف2
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، إذ أن لكل مرسل موقف يتحدد يف أي نص كان، واملوقف هو  يبدو واضحا من خالل النصموقف املرسل ·
دف إىل توجيه معلومات للمتعلم، يه.موقف توجيهي تعليمي- إىل ذلك سابقاتكما أشر-القصد ذاته، وهو 

عرب تراكيب لغوية خمتلفة، بغية التعلم واكتساب القدرة على التعبري، وتيسري احلفظ لتذكر الكلمات واستخدامها 
.يف مواقف حمددة داخل الصف، وتسهيل عملية القراءة

يف علم نفس الطفل وعلوم وهي فئة املثقفني املتخصصنياملرسلميكن استنتاج أية فئة اجتماعية ينتمي إليها·
، كون الكتاب املدرسي حيتاج يف تأليفه إىل دراية عميقة بوضعيات الطفل النفسية واالجتماعية، والتعليمالتربية

كما عليه أن يكون ذو خربة مهنية يف التعليم يف مثل هذه السناوكذا بنوعية املعارف اليت عليه اكتسا ،
اكتشاف مواضع اخللل يف التعليم وجتديد املعارف اليت ينقلها من خالل والتربية، ألن اخلربة تساعد على

.نصوصه

.الصغريباملتعلم الغرخطاباته هي خطابات العارف البالغعالقة مهنية، وفهي عالقاته بقراء نصوصه أما ·

ذلك يؤثر مثل بسيكولوجية  الطفل يف هذه السن، لاخلاصةأما تصوره لقرائه فهو تصور بنته معارفه السابقة·
.هذا التصور يف خطاباته املتنوعة

اختيار بإتقان حيث أجادالدورذاشخصيته وقام دور أما عالقته بالنص فتظهر يف نواياه التواصلية، إذ تلبس ·
احلفظ، وأجاد اختيار شخصيته الرئيسية يف هذا النص، وهي شخصية تشبه سهلةطة القصرية وياجلمل البس

.شخصيات قرائه

ويف هذا النص ترك تصورا حسنا لدى هذا الطفل ألنه زوده مبعرفة جيهلها عن طريق صيغة اإلخبار، ما أنه ك·
بالذات مل يتدخل بصفة شخصية تنبئ عن وجوده فقد تكلمت الشخصية عنه، وبلغت مقاصده، ومهدت 

. للتعارف بني النص والقارئ املبتدئ

من يكتب؟ أين كتب ذلك؟ مىت كتبه؟ : ، وهي"ديل هاميز"كما رآها وذا تتحقق أسئلة إنتاج الكتابة 
عماذا يتحدث؟ وألجل ماذا؟ وملن؟

ولإلشارة فقد يكون املرسل اخلفي أكثر من مرسل واجد، مبعىن أنه عبارة عن جمموعة مرسلني تعاونوا على 
.إنتاج هذا النص، أو نصوص الكتاب املدرسي عموما
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:هاملرسل إلي) 2

يعترب املرسل إليه يف هذا النص مغيبا، ألنه ال وجود لطرف يستمع أو يشارك احلديث مع رضا، مبعىن أنه ال توجد ·
إن املرسل إليه الذي قصدته .شخصية تتحاور مع شخصية رضا، أو جتيب عنه، فاإلرسال كان من طرف واحد

هذا النص للتعرف على الشخصية الرئيسية اليت الرسالة هو قارئ النص، أو متعلم السنة األوىل، والذي خص له 
. سترافقه، وهو طفل يف عمر ست سنوات أي يف مثل عمر متلقي النص، إضافة إىل عائلته

:وميكن عرض جدول وضعية التلقي الذي يساعدنا يف رسم مالمح القارئ، وهو كالتايل

o1)2(اجلدول رقم : وضعية التلقي

باملرجع) قارئ نص(عالقات بالنص) كاتب-قارئ(عالقات كاتب-عالقات قارئالقارئ

.دوره-.وضعه-

.حكايته-.مواقفه-

.انتماؤه االجتماعي-

املرجعية املتحكمة يف تأويله -
.للنص

.نوع هذه العالقات-

ــة - ــثالت اخلاص التم
بنواياه تؤثر بـدورها يف  

.فترضنيالقراء امل

.تأثري النص يف القارئ-

ال يكون هذا التأثري مطابقا ملـا  -
.يتصوره الكاتب

ــارئ  - ــداف الق ــرتبط بأه ي
وبفرضياته اخلاصة حول املعىن وعن 

.طريق اإلسقاط

ال ميكن إمهال تأثري نوع -
املرجع خاصة املعارف السابقة 

.للقارئ ورؤيته وجتربته

.مكان وزمان تلقيه-

يه يف هذا النص هو قارئه، ودوره مستقبل سليب؛ ألنه ال يشارك يف عملية التواصل، وليس له موقف املرسل إل·
أو قصد واضح سوى فهم النص وحماولة تتبع مدلوالته، واالستماع إىل التراكيب اللغوية لتقليدها وإنشاء 

من طرف املعلم حىت تترسخ مثلها، فهو يف هذه املرحلة األوىل ال يتمكن من القراءة، بل يستمع إىل النص 
ا، وبعدها يكتشف احلروف اليت عليه تعلمها، كما أن باستطاعته التخيل الكلمات واجلمل يف ذهنه، مث حفظه

.وإنتاج أفكار مثرية من خالل النصوص املوجهة إليه

ا أنه ال انتماء القارئ االجتماعي غري ظاهر إذ لكل قارئ متعلم انتماؤه اخلاص به، لكن ميكن القول عموم·
خربات اجتماعية كافية تعينه على فهم مدلوالت النص اخلفية أو التعامل مع نصوص معقدة، كما أن كميل

بل هي يف طور التكوين، لذلك فاملرجعية املتحكمة يف تأويله دمرجعيته الثقافية واللغوية مل تنضج بع

.73، ص-مقاربات وتقنيات–ديداكتيك القراءة املنهجية : حممد مكسي1
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ودون حماولة منه للتأويل، ألنه للنصوص غري موجودة، فهو يتقبل النص كما هو دون زيادة أو نقصان،
لذلك فهو غري مطالب يف هذه ) لتعامله باللهجة الدارجة(يتعامل مع لغة جديدة عليه مل يعهدها يف أسرته 

.املرحلة بفهم النص، بل بتذكر الكلمات املناسبة وحسب

كاتب، /معادلة نصإن عالقة القارئ بكاتب النص عالقة مبهمة وغري واضحة، فالطفل يف هذه السن ال يفقه ·
مع الشخصيات أحيانا على أا حقيقية وهي اليت ختاطبه فعال، إال إذا أعلم من طرف املعلم أو ليتعامبل هو 

، أما عن نواياه التواصلية فهو مستعد على أن يتفاعل مع الشخصية األسرة على أا حمض شخصيات خيالية
.تكر عنها أمورا معينةبوي

قارئه فهو  الذي يفتح أمامه آفاقا غري حمدودة، عري أن النص املكتوب لقارئ املرحلة ال بد أن يؤثر النص يف·
ما، فهو عبارة عن رموز غري معروفة لديه سلفا، يتعامل معها بالتدريج حىت يألف هذه اللغة بهاألوىل ال زال م

.املنطوقة عن طريق االستماع

املختفي وراء شخصيات املتعلمني يف السنة األوىل هو متلق سليب وعلى العموم ميكن القول أن هذا املرسل إليه
التعمق فيه، لذلك كان النص بسيطا ومناسبا لسنه ت سابقة تساعده على فهم النص أو ليس لديه معارف وخربا

:وميكن متثل منوذج املرسل واملرسل إليه يف هذا النص على النحو التايل

مرسل إليهمرسل 

وهو ما يسمى بالتواصل األفقي، ألن املرسل واع وقاصد ملقاصد معينة واملرسل إليه جاهل يف طور التعلم 
.وليس له أي قصد سوى تعلم املفردات واجلمل ومحله على حفظها لالستفادة منها الحقا

: الرسالة) 3

هذا النص إخبارية، ذات مجل قصرية تفصل بينها النقاط والفواصل، وهي ال تتعدي جاءت الرسالة يف
وعدد كلماا ) رضا يقدم نفسه(سطرين ونصف، إضافة إىل العنوان ذو ثالث كلمات، الذي هو مفتاح فكرة  النص 

وهي م قراءا، وهاته الكلمات مكتوبة خبط كبري وواضح، كما أا مشكلة حىت يسهل على املتعلكلمة، ) 28(
.ومن ورائه كاتب النص، إىل مرسل إليه وهو قارئ النص املتعلم" رضا"موجهة من طرف مرسل بني هو 

: السياق) 4

: للسياق عدة أنواع، وميكن تقسيمه إىل قسمني رئيسيني
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ر زمنه يف وهو عبارة عن احلروف والكلمات واجلمل املتوالية التراتبية املشكلة للرسالة، ويدو: سياق لغوي·
احلاضر، وقد تراوح بني األمساء واألفعال وحروف الوصل، إال أن األمساء كانت أغلب إذ ال حيتوي هذا النص 

ومها مضارعان يدالن على الزمن احلاضر، أما أمساء األعالم فهما اثنان " أحب، أسكن"القصري إال على فعلني مها 
عبارة عن تراكيب بسيطة ومفهومة وليس فيها أي تعقيد ، وعلى العموم فالسياق"رضا ومىن"أيضا متثال يف 

لسياق مكان كتابة النص، أو احمليط الذي حييط برضا وهو احيتاج إىل تأويل معني، ومل يتضح من خالل هذا 
.ينقل رسالته اإلخبارية

ارئ، وقد وضحنا ويتمثل عادة يف املرجعية االجتماعية والثقافية والنفسية لكل من الكاتب والق: سياق غري لغوي·
الوضع االجتماعي للكاتب فهو مثقف وعارف بأمور كثرية خاصة ما يساعده على إنتاج نص يف مثل عمر طفل 
ذو ست سنوات، أما إن أخذنا رضا مرسل الرسالة اإلخبارية فقد أوحى مبستواه االجتماعي من خالل النص، 

أن له أختا واحدة فقط مما حييلنا على األسرة املتعلمة ، كما )أيب مهندس، وأمي معلمة( فوالداه متعلمان ومثقفان 
مبا يضمن هلا الرخاء وتلبية مطالبها الضرورية حاجيااالصغرية، ذات املستوى االقتصادي املقبول الذي يليب 

وبعض الكماليات، كما أنه يتمتع مبمارسة هواياته املفضلة، مما حييلنا إىل سياق نفسي يدل على الراحة 
كما نستطيع استنتاج بعض اإلمياءات وهي تدخل ضمن السياقات غري . رار العاطفي والنفسي هلذا الطفلواالستق

يده فوق صدره إشارة إىل نفسه؟ كما توضح ى وضع أال حييلنا هذا عل" أنا امسي رضا"اللغوية، وهذا يف قوله 
.الصور املرافقة للنص هذا األمر

:القناة) 5

.درسي، فالكتاب هو قناة نقل املعلومات بني املرسل واملرسل إليهوهو الكتاب امل

: الشفرة) 6

.راها العني فتترمجها للمخ الذي حيوهلا بدوره إىل دالالت مفهومةتوهي الرموز املكتوبة باللغة العربية، واليت 

ىت يتم إيصال الفكرة اليت يهدف إليها، إن النص اإلخباري البسيط ال حيتاج إىل عدة أطراف ح
ولكن كان يكفي املتعلم يف نصه األول هذا التعرف تدرجييا على الشخصيات اليت سيتكرر ذكرها يف الكتاب 
املدرسي، كما ال بد من التنويه إىل أن الطفل مبساعدة املعلم يقوم بعملية هدم للنص فهو يبدأ يف تعرف الكل مث 

ا عن طريق بعض التمارين اللغوية اليت يبينها له املعلم واليت جيدها إىل جانب النص يف الكتاب، يكتشف األجزاء تدرجيي
فيمسح املعلم تدرجييا الكلمات غري املطلوبة ليترك كلمات رئيسية وبعدها احلروف اليت يتعلمها يف حصة معينة، 

معها الفهم ويرسخهكذا حىت تترسخ الكلمة وفالصعبةفعملية اهلدم هذه شكلية هدفها التعرف على الكلمات السهلة 
.شيئا فشيئا
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.يف حديقة احليوانات: النص الثاين

.وصفي:نوع النـص

يعترب النص الوصفي مبثابة رسم لوحة ولكن بالكلمات، فهو ينقل املشاهد والشخصيات واألمكنة واألشياء 
نقل صورة العامل «أنك تراها، فوظيفة النص الوصفي هو بدقة وبأسلوب مرن وأديب ممتع جيعلك تتخيل املشاهد ك

اخلارجي أو العامل الداخلي من خالل األلفاظ والعبارات والتشابيه واالستعارات اليت تقوم لدى األديب مقام األلوان 
1»املوسيقيىلدى الرسام والنغم لد

ئن الدالة على املكان والزمان، والوصف الداللة على الزمن املاضي، وحضور املؤشرات والقرا: ومن خصائصه
.احلركي املتطور لألحداث أو االنتقال من مكان إىل آخر وغريها

ميثل خصائص ، وهو نص"الرياضة والتسلية"يندرج ضمن احملور الثالث وعنوانه وهذا النص الذي بني أيدينا
.النص الوصفي

ةالشفرالقناةالسياقالرسالةاملرسل إليهاملرسل

.الراوي-

.رضا-

.غائب-

.زكريا-

.سياق لغوي-.سردية وصفية-

ــري - ــياق غ س
.لغوي

ــاب - الكتــ
.املدرسي

.اللغة العربية-

:املرسل)1

أو الراوي، أو لنقل مرة أخرى كاتب النص، بدأ نصه بفقرة يف هذا النص، وهو السارديتضح لنا املرسل بوضوح·
ذ إىل حديقة احليوانات، فاملرسل هنا نوع خطابه بني الوصف والسرد معا، متهيدية وصف خالهلا رحلة التالمي

.، مستخدما صيغة الزمان املاضي)املرسل إليه(كما أضاف عدة شخصيات ليعرف ا املتعلمني 

ال يظهر وضع املرسل االجتماعي فهو الزال خمتبئا وراء الشخصيات إال أنه ال يعدو أن يكون العارف املتخصص ·
لتربية والتعليم، املثقف الذي لديه حصيلة لغوية واجتماعية، وثقافية غنية يستطيع بفضلها تنويع نصوصه بعلوم ا

.وخطاباته

.80ص،-مقاربات وتقنيات–ديداكتيك القراءة املنهجية : حممد مكسي1
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يكتب يف كتاب مدرسي هويتمثل قصده من خالل هذا النص يف القصد التعليمي الترفيهي، فهو تعليمي ألن·
هو مقيد حبدود معينة جتربه على أال خيرج عن هم، وقصد تعليمخاص بفئة السنة األوىل ابتدائي، يوجه رسائله ب

نطاق التعليم واإلفادة والرعاية، كما أنه ترفيهي ألنه استطاع وضع النص يف قالب مسل وجذاب يثري تشويق 
.ومتعة القارئ املتلقي، ويدفعه إىل التفاعل معه

لذات من خالل صوغ رسائله املبسطة عالقته بقرائه دائما مهنية وخطاباته مرهونة مبا عليه تقدميه هلذه الفئة با·
.املسلية والتعليمية

وكان من : "يتكلم عن شخصياته يف هذا النص بصيغة الغائب عكس النص اإلخباري األول، فنجده يقول مثال·
.، أي أنه مل يتقمص دور الشخصيات"بينهم رضا وزكريا، وقد رافقهم املدير واملعلمات واملعلمون

تواصلية اليت يهدف إىل تركها يف نفس القارئ هو دفعه إىل التفاعل مع النص من خالل من اآلثار واخلصائص ال·
إعمال اخليال، ومساعدته على ابتكار تراكيب ومجل جديدة، وتنمية مقاصد أخرى غري القصد التعلمي لدى 

.القارئ مثل حتبيب مثل هذه النصوص له، وتشجيعه على مزيد من املطالعة

) الشخصية الرئيسية" (رضا"سل الظاهر يف النص والذي قام خبطاب مباشر مع مرسل إليه وهو وإذا ذهبنا إىل املر·
!!".تعومدجاجةانظر، : "وجدناه قد أصدر أمرا، مث تاله بصيغة تعجب خاطب ا زميله

ليه، كما أنه هلذا املوقف قصد معني، إذ إنه بصيغة األمر يثري انتباه القارئ إضافة إىل زميله، الذي يعترب مرسال إ·
بصيغة التعجب يثري أسئلة حمرية يف ذهن القارئ خاصة القارئ غري العارف بالفرق بني الدجاجة وبقية أنواع 
الطيور، مما يضطره إىل االستعانة بالصورة، وقد تبقى احلرية قائمة إن الحظ الصورة ومل يعرف نوعية الطائر، وهذا 

.التواصل مع النص أكثر ملعرفة اسم الطائر، والصيغة املناسبة لإلجابةما يدفع القارئ إىل التساؤل وبالتايل إىل

:املرسل إليه) 2

املرسل إليه املقصود من النص هو قارئه، الذي هو متلق سليب، يتقبل الرسالة املوجهة إليه على أا صحيحة ·
جهة إليه، وصار باستطاعته قراءة مدركا أكثر لنوعية التراكيب املورولكنه يف هذه املرحلة صاوضرورية لتعليمه، 

والتفاعل معه، فبالنسبة لتلميذ شهد من قبل حديقة احليوانات، ورأى ما حتتويه ميكنه ختيل املشهد املوصوف النص
يف النص، كما ميكنه إعطاء املزيد من أمساء احليوانات، ويستطيع ابتكار حوارات أخرى مع زمالئه حول نفس 

.املوضوع

تعلم يف هذه املرحلة سواء أكانت مرجعية لغوية أم اجتماعية، أم ثقافية، أزخر من ذي قبل، ألنه تكون مرجعية امل·
متكن من بعض احلروف، وبدأ يف قراءة  النص، أي أنه ال يكتفي يف هذه املرحلة باالستماع فقط، وإمنا يشارك 
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اء األشياء، فصار يعرف األزهار يف قراءة النص، وفهم مدلوالته، وإعطاء رأيه، كما أنه تعرف على خمتلف أمس
واألشجار وبعض أمساء الطيور مع صورها، وبعض أمساء احليوانات األخرى، لذلك فهذا النص بالنسبة إليه يثري 
معارفه ويثبت معارف سابقة لديه، ويشجعه على  اخليال، واحلوار، وتسمية أشياء أو حيوانات غري موجودة يف 

.النص

إن سبق له الذهاب إىل –ملعلم واإلجابة عن أسئلته حول النص، وإضافة معلومات أخرى باستطاعته التحاور مع ا·
أما املتعلم الذي مل يسبق له الذهاب فستكون مرجعيته ضعيفة وبالتايل ينقص مردود التواصل -احليواناتحديقة 

.لديه

اكتساب املزيد من إن قصد املتعلم من خالل هذا النص هو قصد تعلمي بالدرجة األوىل، فهو يهدف إىل·
املعرفة، وتثبيت معلوماته السابقة، وإشباع حاجاته املعرفية، إضافة إىل املتعة والتسلية اليت توفرها له بعض 

.النصوص، خاصة النصوص املتعلقة باحليوانات، واحلكايا املثرية

مستقبل حيوي، ومتفاعل مع البارزة يف النص، فهوالشخصية الثانية" زكريا"إليه هو أما إذا اعتربنا املرسل ·
يف جماالت حمددة، كما أنه يف نفس سن مرسل الرسالة، " رضا"ة أحسن من خربة رب، ألنه ميلك خ"رضا"مرسله 

محيمة، تسمح هلما بالتحاور وتبادل املعلومات، بل هو صديقه املقرب، فالعالقة بينهما هي عالقة صداقة 
.والتسلية مع بعضهما البعض

هو قصد تعريفي، وإضافة معلومات جديدة جيهلها املرسل، الذي حتول بدوره إىل مرسلل إليهكان قصد املرس·
، فهذا اجلواب البسيط، حيتوي على تركيب بسيط "هذه بطة ال دجاجة"لذلك كان جوابه واضحا وحمددا، وهو 

ئر دون ذكر خصائصه فيه إشارة ومعلومة إضافية ونفي للمعتقد السابق لدى املرسل، واكتفى بتعريف اسم الطا
ترفيهي أكثر منه وما شابه، إما جلهل منه هلذه اخلصائص، أو مراعاة ملقام املوقف الذي جيمعهما وهو موقف

).خارج القسم(تعليمي

: وميكن متثيل كل من املرسل واملرسل إليه يف هذا النص من خالل الشكل التايل

زكريارضا                

: الرسالة) 3

جاء نص الرسالة طويال ذو فقرتني، وحوار قصري بني شخصني، سبقه وصف للرحلة ومشاهدها، مع عنوان 
كلمة، تفصل بني مجلها اليت تراوحت بني الطول والقصر، ستني، وحتتوي على "يف حديقة احليوانات"النص، وهو 
ر، مثل فعل القول واسم العلم، ااط، ويف هذه الرسالة بعض الرموز املكتوبة اليت تعرب عن بداية واية حوفواصل ونق
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مع نقطتني، ووضع اجلملة املقولة بني مزدوجتني، إضافة إىل عالميت تعجب داللة على صيغة التعجب اليت ميكن 
"زمن املاضي مثلية، ودلت أفعاهلا على الة والفعلوقد تراوحت مجلها بني االمسي. للمعلم متثيلها للمتعلم اقتربت، : 
، وهذا من طبيعة النص الوصفي الذي يعتمد على "انظر"وفعل واحد يدل على األمر وهو " نظمت، كان، رافقهم

رضا، زكريا، املدير، املعلمون : "املساعد على الوصف، واحتوت الرسالة أيضا شخصيات كثرية وهيالزمن املاضي
".الغزال والثعلب والفيل، والبطة، والدجاجة: "، إضافة إىل أمساء احليوانات مثل"التالميذواملعلمات، و

وميكن اعتبار هذه الرسالة من الرسائل التثقيفية الترفيهية، الغنية مبعلومات مثرية وجديدة تفيد املتعلم يف مرحلته 
املتعلم إىل التفاعل مع النص، والكشف عن تراكيب ناها اللغوي وتراكيبها املتنوعة، واليت تدفع غهذه، إضافة إىل 

.وسياقات لغوية جديدة تساعده على التعبري

:السياق) 4

:السياق اللغوي·

هو عبارة عن جمموعة التراكيب املتراتبة اليت كونتها الكلمات من أفعال وأمساء، ونقاط 
ة، باختصار هي شكل الرسالة ومكوناا اجلزئية، وقد تراوحت مجلها وفواصل، وغريها من األشكال والرموز اللغوي

بني االمسية والفعلية، وكان السياق اللغوي يف عمومه يصف مكان رحلة التالميذ، والشخصيات، واملشاهد اليت 
.شاهدا هاته الشخصيات، وحوار مبسط بني شخصني

:السياق غري اللغوي·

، أما زماا فهو احلاضر، ألن "حديقة احليوانات"حتدد مكان احلدث يف هذا النص، وهو 
السارد بصدد وصف رحلة يف الزمن احلاضر، حىت وإن غلبت على النص األفعال الدالة على املاضي، وهي ختدم 

وسيلة متعة وتسلية، الوصف ليس إال، أما السياقات النفسية فهي تنبئ عن استمتاع الشخصيات بالرحلة، فالرحلة
كما أن قارئ النص ومتلقيه يشعر مبتعة وهو يقرأ وصف املناظر ويتخيل نفسه جزءا من أفراد الرحلة، واألوصاف يف 
عمومها دالة على سياقات غري لغوية، فالكلمات باستطاعتها نقل املشاهد احلسية واملعنوية يف آن، كما أن فعل األمر 

حنو الشيء املطلوب النظر إليه، أما عالمتا التعجب فتدخل ضمن السياقات غري اللغوية فهي يبني اإلشارة باليد " انظر"
.رمز صامت، ولكن له داللة التعجب اليت ال تتجسد إال أثناء النطق ا يف تنغيم يبني صيغة التعجب

:القناة) 5

احلوار املباشر بني رضا كما ميكن اعتبارارئ، الكاتب والقاملكتوبة بنيوهي الكتاب املدرسي الناقل للرسالة 
.قناة شفويةوزكريا
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:الشفرة) 6

، واملنطوقة بني أطراف بني الكاتب والقارئاملكتوبةوهي اللغة العربية اليت هي لغة التعلم، وأداة التواصل
.وبني املعلم واملتعلمعملية التواصل داخل النص،

الوصفي أثرى وأغىن من النص اإلخباري الذي حيتاج إىل طرف واحد وحوار مباشر أثناء إن النص 
عملية نقل الرسالة، فالوصف يساعد على ختيل األمكنة واألزمنة واملشاهد املتنوعة، اليت تضفي نوعا من املتعة وإعمال 

.عارف متنوعة، وسياقات خمتلفةه مباخليال، كما أا تساعد الطفل على تنويع مجله وتراكيبه اللغوية، وتزود

.العشاءمائدةحول :   النص الثالث

.أمري:صـنوع الن

جاء يف الكتاب املدرسي أن نوع هذا النص أمري، رغم أن أمناط النصوص املعروفة ال تضم مثل هذا النوع، 
علم، لذلك تغلب على هذا النص إال أن هدف الكتاب من هذا األمر ال يعدو أن يكون حماولة لتعريف األمر لدى املت

وهذا النص يدخل ضمن احملور األول .أفعال األمر أكثر من غريها من األفعال، ويكون ذلك يف املواقف التحاورية
".العائلة"وهو 

:وميكن إمجال عناصر عملية التواصل من خالل هذا النص يف اجلدول التايل

الشفرةالقناةالسياقالرسالةاملرسل إليهاملرسل

.كاتب النص-

.رضا-

.األم-

.مىن-

.األب

.قارئ النص-

.األم-

.رضا-

.األب-

.رضا-

سردية، أمريـة،  -
.تواصلية

.سياق لغوي-

ســياقات غــري -
.لغوية

.اللغة العربية-.الكتاب املدرسي
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:واملرسل إليهاملرسل) 1

رده ملقدمة وضح فيها شخصيات احلكاية، فالنص جـاء  يف هذا النص يظهر من خالل س) املرسل(كاتب النص ·
شخصية كاتب الـنص إال مـن   فيهعلى شكل حكاية، مث حوار بني الشخصيات، وككل النصوص مل تتضح

السرد واحلوار، مبعىن أنه بني موقفا تواصـليا  وهو يف هذه املرة نوع خطابه حنوخالل قصده التعليمي اهلادف،
األمر، وهو عنصر عنصروهذا الحتواء احلوار على قد مسي نوع هذا النص أمرياف النصوص، وخمتلفا عن مواق

.املبتدئصيغة جديدة على قارئ النصلأو لنق

وسياقه الثقايف ووضعه االجتماعي كما ال يتغري موقفه، النص يف الكتاب املدرسي ال تتغري بإن شخصية كات·
، ولكن خطابه أو رسائله هي اليت تتغري بتغري املواضيع )ناملؤلفو(مقارنة ببقية النصوص، ألنه نفس املؤلف 

والتراكيب اليت تظهر فيها، كما هو األمر متاما مع قارئ النص، أما اآلثار اليت حياول تركها يف قارئ النص، فهي 
لى كيفية آثار نفعية؛ إذ حياول دفعه إىل تعلم خمتلف التراكيب والصيغ اللغوية، والتعرف على الرموز املتنوعة، وع

.أدائها، كما حياول تنويع سياقات الرسائل ليتعود القارئ استخدام لغته وفق سياقاا املتنوعة

فنجد رضا ومىن، هم متعددون بتعدد رسائلهم، الذين يعتربون فاعلني داخل النص، ف) الشخصيات(أما املرسلون ·
ا الصيغ والضمائر الدالة عليه فتكررت يف كامل النص أربع مرات، أم" رضا"مث األم واألب، وقد تكرر اسم 

فقد تكرر امسها مرتني، والصيغ الدالة " مىن"، أما "قال، أنا، اصرب، تاء تأكل، كاف أبوك: "مخس مرات حنو
"عليها هي دخل، حامال، "، واألب تكرر يف النص مخس مرات، والصيغ الدالة عليه هي، "قالت، ياء أيب: 

".قالت: "الدالة عليها هيةلفظ األم مرتني، والصيغ، وتكرر"وضعه، أسرع، ضحك، أتأخر

مبعىن أن هناك بني أطراف عملية التواصل، الرسائل، والتفاعلحظ من خالل تكرار ذكر الشخصيات تعددالملا·
حوارا يدور بني املرسل واملرسل إليه، كما أما يتبادالن األدوار، يف شكل دائرة تواصلية، فاملرسل يصبح 

.املستقبل يصبح مرسالمستقبال، و

املرسل األول كان رضا واملستقبل مها األم ومىن، لتصبح األم فيما بعد مرسلة ورضا هو املستقبل، بعدها تولت ·
ضا مستقبال، فاخلطاب األول كان احلديث، وأصبحت مرسلة رسالة لألب، ليصبح بعدها األب مرسال وردفةمىن 

املعنية  األوىل بالرسالة وصاحبة القرار يف اجللسة، لذلك تولت هي الرد رسالة مباشرة بني رضا وأمه، ألا كانت
مرسلة لكن دون أن تكون مستقبلة، فالرسالة اليت " مىن"عليه، وأمره باالنتظار، أما اخلطاب الثاين فكانت فيه 

نه حمور احلديث، أل" مىن"، بينما توىل األب إرسال الرسالة لرضا بدال من اجلانبوجهتها ألبيها كانت أحادية
ألن الرسالة انتهت عند رسالة األب، اليت كانت عبارة عن " رضا"واملتذمر من تأخر األب، ومل يرد إرسال من 

.وعد وال حيتاج إىل مزيد من الكالم
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إن العالقة بني املرسلني واملستقبلني هي عالقة عائلية جيمعها احلب والتفاهم، واحلنان، والقوامة أيضا، فاألب ·
رضا ومىن فيمثالن والن عن تسيري شؤون األسرة، ومها مصدر السلطة العليا يف العائلة، أماؤم مها املسواأل

ن حيتاجان دوما للرعاية واإلرشاد، ولكنهما أيضا مبعث فرح األسرة وسرورها، واجليل الذي القاصران اللذي
ة أمر دائم، فاألم أصدرت أمرا لولدها، كما خيلف جيل األبوين، لذلك مل تكن العالقة بني األبوين واألبناء عالق

طفلة صغرية طلبوال تدل هذه الكلمة عن قلة احترام، وإمنا عن " أسرع"أصدرت مىن أمرا لوالدها يف كلمة 
ن األب، اجلائع بعدم التأخر ثانية، مما يدل على حنا" رضا"لوالدها، والدليل أن األب استجاب لطلبها بل وعد 

طفاله، فعالقة الصداقة والتفاهم والود والتسامح هي اليت جتمع بني أطراف عملية التواصل يف وتساحمه وتدليله أل
.هذا النص

ر األب وعدم يهم، املوضوع عموما يدور حول تأخإن قصد املرسلني خيتلف باختالف املوقف الذي يفرض عل·
ب غري مباشر لبدء األكل، هو طل" أنا جائع"من خالل تلفظه برسالة " رضا"على جوعه، فقصد " رضا"صرب 

، "انتظار األب"فالطلب التلميحي هذا يدل على عدم جترؤه مباشرة لبدء األكل لعلمه بالعرف العائلي وهو 
ولكنه حاول استدراج والدته لتسمح له حبجة اجلوع الشديد، وجعل رسالته عامة وغري مباشرة وكأنه حيدث 

وبعدها تبيان " لن تأكل"، مث النفي "اصرب"من خالل فعل األمر نفسه ال أمه، مث جاء اجلواب بالنفي احلازم، 
، فهذه الرسالة املختصرة محلت عدة صيغ، فكانت الرسالة فيها "قبل أن حيضر أبوك"السبب ووقت األكل 

فكانت فيها األمر االستعجايل، ولكن دون سلطة واضحة على " مىن"، بسيطة وواضحة، أما رسالة مباشرة
، وكانت بدورها رسالتها واضحة ومباشرة، "أسرع يا أيب، رضا جائع": "رضا"بؤه بتأزم وضع األب، وكأا تن

، مع "رضا"مع تبيان سبب االستعجال، ليكون رد األب، رسالة أخرى ولكنها هذه املرة موجهة باملعين باألمر 
".بعد اليوم يا رضالن أتأخر" احلازم في القاطع والوعد الصادق نيها التفهم للموقف وإحساس خبطئه، فف

يبدو وضع املرسلني االجتماعي والنفسي يف حالة جيدة، فالتفاهم يشيع بني أفراد األسرة، والتفهم من طرف ·
األبوين لوضعية الطفلني ينم عن ثقافتهما وخربما بنفسية ولديهما، كما أن سلطة الوالدين واضحة واحترام 

ي الذي يتميز به املرسلون، فالعرف االجتماعي املتمثل يف انتظار األوالد هلذه السلطة يوضح املنحى االجتماع
وصول األب ليبدؤوا األكل يوضح عالقة االحترام املتبادلة بني األطراف، واحترام قانون األسرة، أما ضحك 

.األب من استعجال ابنته له، ومن حالة رضا، يدل على تفهمه لوضعه وإحساسه خبطئه، والذي أصلحه بوعده

:ف عملية التواصل يف الشكل التايلوميكن متثيل العالقة بني أطرا

Université Sétif2



دراسة تطبيقية ميدانيةثالث                                                                الفصل ال

-147 -

مىن

األمرضا        

األب

هو بدوره يتأثر بنوعية رسائل شخصيات النص، فهذا احلوار يدفعه ) قارئ النص(مستقبل الرسالة األصلي ·
للتفاعل مع النص، ومشاركة شخصياته يف إبداء رأيه وختيل اية أخرى هلذا املوقف، فقصد قارئ النص هو يف 

انبىن ا النص، وحماكاا لالستفادة منها، لكنه األول واألخري قصد تعلمي، حياول معرفة التراكيب اللغوية اليت
، الرسائل وتستقبلهاتبعثأيضا يستفيد من املواقف احلوارية، ألا توسع مداركه بتخيل عدة أطراف فعالة 

وميكنه أداء مثل هذا احلوار يف قاعة الدرس حىت يفهمه أكثر ويتفاعل معه، فتأثري النصوص احلوارية والسردية 
من بقية أنواع النصوص، ألا تنوع خطاباا حسب مواقف معينة، وجتعل القارئ حيس أنه جزء من أكرب بكثري

.احلوار، خاصة إذا كان املوضوع املطروح يعيشه القارئ يف الواقع

:الرسالة) 2

كانت الرسالة واضحة وصرحية، وذات تراكيب بسيطة، حتتوي على تسعة أسطر، وأربعة ومخسني كلمة، ·
لى أربع شخصيات، هم أفراد األسرة، تفصل بني احلوارات شرطات توضح بدأ حديث أحد أطراف وحتتوي ع

التواصل، أما نوع الرسالة، فهي حوارية سردية، وتتخللها أفعال أمر يف احلديث لذلك مسي النص أمريا، فنجد 
القول اليت توضح قائل للحدث، وكذا بني احلوارات، خاصة يف أفعال ةالسرد يف مقدمة النص، كبداية توضيحي

.عدة رسائل متنوعة بني أطراف التواصل، فيها األمر، والنفي، والوعدتوقد تراوح. الرسالة

:السياق) 3

: السياق اللغوي·

وهو جمموع التراكيب املتتالية اليت شكلت لنا النص، من مجل وكلمات وحروف، وقد 
ية والفعلية، ومجل مقول القول، داللة على كثرة احلوارات، وقد تنوعت الرسائل ما بني تراوحت بني اجلمل االمس

، كما أن الزمن يدل "رضا"وضح السياق اللغوي مكان احلدث، فهو مرتل عائلة . األمر والنهي، والسرد، والوعد
.على احلاضر وعلى وقت العشاء
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:السياق غري اللغوي·

ن مستوى الكاتب والقارئ معروف وهو واحد مع مجيع النصوص، ولكن املستوى األهم إ
" رضا"هو ما يوضحه النص، فعائلة رضا ذات مستوى ثقايف واجتماعي راق، وقد عرفنا يف دروس سابقة بأن والدي 

ري عن آرائه واالستمتاع يدرس يف السنة األوىل، ويتمتع حبرية التعب" رضا"مثقفني، ولكل منهما عمله اخلاص، كما أن 
مبمارسة هواياته، واألسرة يف عمومها تدل على جو عائلي محيمي، تربطها عالقة املودة والرمحة، واحترام الكبري، 

أما بقية السياقات فتدل عليها الكلمات ويستطيع قارئ النص ختيلها . والسماع لرأي الصغري، والعطف عليه
، كما أن األم ال بد أن تظهر على "أنا جائع"بني وميسك بطنه أثناء قوله مقطب اجل" رضا"لبساطتها، فال بد أن 

تلوح بيدها لوالدها طالبة اإلسراع، أما ضحك األب أو " مىن"، وربمالحمها صفات احلزم عند إصدار أمرها بالص
."ضحك"ابتسامته فيدل عليه فعل املاضي 

:القناة) 4

عملية التواصلبني أطراف ) الكالم واالستماع(القارئ، واحلوار املباشر بني الكاتب وهي الكتاب املدرسي
.داخل النص

:الشفرة) 5

ربية املكتوبة يف الكتاب املدرسي بني الكاتب والقارئ، واللغة املنطوقة بني املرسل واملستقبل هي اللغة الع
.داخل النص
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.يامسينة سلمى:  الدرس الرابع

.رديـس:   نوع النـص

نص ضمن النمط السردي، والسرد هو متابعة احلديث وفق سياق معني، وهو أيضا حكي هذا اليندرج 
يروي حدثا أو جمموعة من «والنص السردي هو النص الذي . حكاية قصرية فيها نوع من التشويق، واإلثارة، واملتعة

.1»)…القصة، األقصوصة، الرواية، السرية(تخيلة األحداث وقعت يف املاضي، جيعلنا نعيش حلظات م

من هذا التعريف يتبني لنا أن على النص السردي أن يتوفر على حضور الزمن املاضي واحلاضر يف السرد، 
الرواية، أو راو حاضر كشخصية يففيشدد على املؤشرات الزمنية، وقد يكون السارد جمرد راو لألحداث دون تدخله 

دث، وهذا من خالل استعماله ضمري املتكلم، وال بد له أن يكون ساردا للحكاية فتواجده ضروري، كما أنه يف احل
ول عن تنظيم األجداث وتنسيقها، ويهدف من خالل سرده إىل إبالغ رسالة أو عربة من خالل قصته، وغريها ؤاملس

.من املقاصد اليت يهدف السارد إىل إبالغها

:لنص نستطيع تبيان عناصر عملية التواصل يف اجلدول التايلمن خالل هذا ا

الشفرةالقناةالسياقالرسالةاملرسل إليهاملرسل

.كاتب النص-

.سلمى-

.األم-

.قارئ النص-

.األم-

.سلمى-

.سياق لغوي-.سردية، حوارية

.سياق غري لغوي-

الكتـــــاب -
.املدرسي

.اللغة العربية-

: رسل إليهواملاملرسل) 1

يظهر كاتب النص يف شكل سارد القصة أو احلكاية، وكان ذلك يف مقدمة النص، مث ترك اال لشخصيات ·
.القصة للحديث والتحاور، مث عاد وأكمل سرد احلكاية يف الزمن املاضي، راويا ذلك عرب تسلسل زمين للحدث

احلوار، كما أضاف على النص ملسة مجالية من نوع سارد النص يف خطابه هذه املرة أيضا بني السرد والوصف و·
خالل األنشودة اهلادفة اليت أوردها يف بيتني، حىت لو كان هذان البيتان غري موزونني، إال أنه قصد منهما غناء 

.العشوائي" سلمى"

.80ص،-مقاربات وتقنيات–ديداكتيك القراءة  املنهجية : حممد مكسي1
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لى  كان قصد الكاتب من هذا النص ككل مرة تعليميا، إال أنه أضاف يف هذه القصة عربة رائعة، وهي احلفاظ ع·
النبات، ومعرفة قيمة املاء لكل الكائنات، إذ ال بد لكل قصة من حكمة أو عربة نستخلصها يف اية  األمر، خاصة 

، وقد جعلها يف قالب قصصي مرح أراد من خالله تشويق القارئ، ودفعه إذا تعلق األمر بقارئ يف سن السادسة
.إىل متابعة احلكاية لالستفادة منها

وأمها، أرادت سلمى االستفسار عن سبب ذبول اليامسينة، " سلمى"فقد تنوع بني ) الشخصية(بالنسبة للمرسل ·
.فأجابتها والدا عن السبب وهو عدم سقيها هلا، فأبدت سلمى يف جواب آخر استعدادها لالعتناء ا

فتحت ورأت وأسرعت، تاء التأنيث يف : "ولقد تكرر اسم سلمى يف كامل النص مرتني، أما الصيغ الدالة عليها فهي
". ، إضافة إىل ضمري املتكلم أناتغينوظلت، وتعتين، حتافظ، ونظمت، وراحت، ووذاهبة،وختربها،

".تاء املتكلم يف نسيت: "أما األم فقد تكرر امسها ثالث مرات، والصيغة الدالة عليها هي

ائرة عن سبب ذبول شجرا، فهي ال تعرف كان قصد سلمى األول استفساري، إذ راحت تسأل أمها خائفة ح·
اجلواب سلفا، لذلك أرادت معرفة السبب وجوابه يعين أا تعلمت معلومة جديدة، فاالستفسار حتول إىل تعلم، 

فهو جواب تعليمي، ولكن األم قصدت من ورائه تبيان السبب عن " سلمى"أما األم فكان جواا شافيا حلرية 
لت سلمى إىل مرسل مرة أخرى، وكان قصدها هذه املرة اإلعالن عن قرار، وهو سقي طريق اإلخبار، وبعدها حتو

. الشجرة

الزمن أيام أو شهور، إىل أن أزهرت اليامسينة، وكربت، ونظمت سلمى من هاته بعدها تغريت الصورة، ومر من
ة والتسلية، ولكنها يف احلقيقة محلت األزهار عقدا، ولكنها هذه املرة مل تكن مرسلة ألمها بل هي تغين بقصد املتع

.رسالة جوهرية ومفيدة خلصت فيها مغزى احلكاية، وهي قيمة املاء الذي هو سر احلياة

:ومبكن متثيل عملية التواصل بني سلمى وأمها يف الشكل التايل

ماألسلمى    

أما قارئ النص وهو املستقبل الفعلي، فموقفه دائما تعلمي، فهو قد تعلم أسلوبا جديدا يف احلوار واستعمال ·
الفراغ املعلومايت إضافة إىل إشباع التراكيب اللغوية وهو السرد، وإنشاء قصة، إذ أن مثل هذا النص يشبع لديه 

.فة أغنية سلمى ومشاركتها فرحتها وجتهاخياله وإحساسه باملتعة وهو يطالع هذا النص، خاصة بإضا
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:الرسالة) 2

جاءت الرسالة يف هذا  النص سردية، وصفية، وحوارية، فالسرد يستوجب إدخال هذه العناصر، وقد 
استوفت الرسالة أغلب شروط النص السردي، فالقاص وهو كاتب النص مل يظهر بصفة شخصية يف  النص وإمنا ظهر 

"وللقصة، باستعماله زمن املاضي حنوأثناء سرده للحدث  فتحت، رأت، أسرعت، ظلت، كربت، أعطت، : 
لت سلمى تعتين وحتافظ عليها ظ: " ، إضافة إىل الزمن احلاضر الدال على تواتر األحداث وتقدمها، مثل..."نظمت

) السرد(اإلخبار حررت الرسالة يف مثانية سطور، وسبعني كلمة، تراوحت بني. ، وهذا يدل على االستمرار"كل يوم
لوصف فهو لتبيان واحلوار، فاحلوار مهم أثناء السرد حىت يتضح موقف شخصيات احلكاية، وتكون أكثر واقعية، أما ا

احلكاية، ومل تكن الرسالة نثرية فقط، بل أضيف هلا بيتان منظومان، ميثالن أغنية سلمى تعبريا عن حميط وزمن ومكان
.فرحتها بنمو وإزهار شجرا

:السياق)3

:السياق اللغوي·

تنوعت التراكيب اللغوية بني اجلمل االمسية والفعلية، اليت كونت النص السردي، وكذا خمتلف 
احلوارات اليت ساعدت يف توضيح معىن النص، وتبيان موقف الشخصيات من احلدث، وقد نظمت أغنية سلمى دون 

.وقد دلت معظم التراكيب اللغوية على  الزمن املاضي للحكايةوزن فهي تغين وفقا للحن معني،

:السياق غري اللغوي·

حتدد زمان القصة يف املاضي، أما مكاا فهو بيت سلمى، وقد توضح من خالل احلكاية 
ما ينقصها، وسلمى فتاة حتب املعرفة السياق االجتماعي والثقايف ألسرة سلمى، فوالدا مثقفة تعتين بالنباتات وتعرف

واالطالع، لذلك انتبهت ألمر الشجرة وسألت عن سبب ذبوهلا، ومل تكتف بذلك بل حاملا عرفت السبب حتملت 
مسؤولية االعتناء ا إىل أن أمثر جهدها وكربت الشجرة وأزهرت، وفوق ذلك عرفت احلكمة اخلالدة وهي أمهية  

د وضح قيما كثرية وسياقات عديدة، األوىل االهتمام بالكائنات احلية، والثانية السؤال يف املاء، مبعىن أن هذا النص ق
حال وجود مشكلة، والثالثة االجتهاد يف إصالح الضرر، أما الرابعة فهي اخللوص إىل العربة والنتيجة احملتمة، فالسياق 

أما االجتماعي فظهر من خالل احلوار املتبادل بني الثقايف للشخصيات حتدد من خالل هذه األمور  التعليمية التعلمية، 
بنمو الشجرة األم وابنتها، والنفسي حتدد عرب نفسية سلمى، احلزينة أوال على ذبول أوراق الشجرة، والفرحة املبتهجة 

.وإمثار جمهودها
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:القناة) 4

بني أطراف ) الكالم واالستماع(باشر الكتاب املدرسي، قناة نقل الرسالة بني الكاتب والقارئ، واحلوار امل
).سلمى وأمها(عملية االتصال داخل النص 

:الشفرة) 5

).سلمى وأمها(اللغة العربية املكتوبة، بني كاتب النص وقارئه، واللغة العربية املنطوقة بني أطراف االتصال 

ة للمتعلمني بضرورة احملافظة عليها، كما أن مثل هذا وضح هذا النص أمهية االعتناء بالنباتات، وهي رسالة صرحي
".سلمى"النوع من النصوص يولد لدى املتعلم رغبة يف التواصل، ورغبة يف تقليد عمل 
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.ابةغيف ال: النص اخلامس

.حواري:نوع النـص

باشر، أو التراسل بني اثنني، والنص احلواري إن احلوار مبعناه اللغوي هو التواصل الكالمي، أو التحادث امل
احلوار هو النص الذي تكثر فيه األقوال أو الرسائل املتبادلة بني طرفني أو أكثر، بغية حتقيق غاية، ومن مؤشراته، 

، املزدوجان لضم )-(، عالمات اخلطاب احلواري كالشرطة )أنا وأنت(املباشر أو غري املباشر احلر، ضمائر التخاطب 
لة القول، حيوية اخلطاب، وعدم انقطاع خيوط احلكاية يف غمرة السجال بني املتحاورين، وخيتلف النص احلواري مج

التعليم والتثقيف، : باختالف بناء الرسالة، من أدبية وعلمية أو خطبة أو مسرحية وغريها، وله عدة وظائف منها
.الفعلي الوجداين، وخدمة النمط السرديالتوجيه الفكري للمرسل إليه، اإلمتاع والتسلية، التأثري 

وهذا النص الذي بني أيدينا ميثل أغلب خصائص النص احلواري، وإن كان خمتصرا، وميكن إمجال عناصر 
:التواصل فيه من خالل اجلدول التايل

الشفرةالقناةالسياقالرسالةاملرسل إليهاملرسل

ــنص - ــب ال كات
).السارد(

.رضا-

.مىن-

.األب-

.اجلد-

.قارئ النص-

.رضا-

.اجلد-

.سياق لغوي-.سردية حوارية

.سياق غري لغوي-

الكتـــــاب -
.املدرسي

اخلطاب املباشر -
.بني الشخصيات

ــة - ــة اللغ العربي
.املكتوبة

ــة - ــة اللغ العربي
.املنطوقة

:واملرسل إليهاملرسل)1

مل يتدخل إال عند و، حيث روى مكان نزهة عائلة رضا، كاتب النص مل يظهر بشكل جلي إال يف مقدمة القصة·
وقصده يف هذا النص ككل النصوص هو قصد تعليمي، يهدف إىل إفادة املتعلم من حتديد قول كل من الطرفني، 
.القصة وأخذ العربة يف األخري
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ف احلديث حول بني رضا، ومىن، واألب واجلد، إذ راحوا يتبادلون أطراتنوعت أطراف التواصل يف هذا النص·
ه متسائال حول ياملرسل األول وجه رسالته إىل أب" رضا"حرق األشجار ومضار ترك املهمالت يف الغابات، فكان 

مبدية حسرا إذ مل جتد مكانا الفتراش البساط، بعدها أجاب " مىن"سبب اختفاء أشجار العام املاضي، مث تدخلت 
ألشجار وهو احتراقها بسبب املهمالت اليت حتميها الشمس حول سؤاله، وبني له سبب اختفاء ا" رضا"األب 

عن احلل، وإذا كانت هناك طريقة تعيد األشجار، فكان " رضا"فتلتهب وتأكل األخضر واليابس، بعدها سأل 
واجلد، فطلب منه " رضا"اجلد هذه املرة هو املرسل وطرح فكرة التشجري، واستمر احلوار وتبادل التواصل بني 

ونالحظ أن السارد قد وضح بأن مجيع عائلة ". مىن"ة الغرس، ليعده اجلد بتعليمه غرس شجرية مع تعليمه كيفي
خرجت للرتهة يف الغابة، أي مبا فيهم األم واجلدة، إال أما مل تظهرا يف النص، كما ظهرتا يف الصورة " رضا"

.املرفقة للنص

صاح، أرى، أرأيت، سأل، : "الدالة عليه هييف كامل النص ست مرات، بينما كانت الصيغ" رضا"تكرر اسم ·
املتكلم يف تعلمين، وألف املتكلم يف أغرس، كاف املخاطب يف سأعلمك، وتاء املخاطب يف نوناهلاء يف أجابه، 

واجلد تكرر امسه ثالث مرات، ". قالت: "فتكرر امسها مرتني، أما الصيغة الدالة عليها فهي" مىن"أما ".ستغرس
وتكرر اسم األب ثالث ". املخاطب يف تعلمين، ألف املتكلم يف سأعلمكأجاب، تاء: "ليه هيوالصيغ الدالة ع

خرجت عائلة رضا، وصلت، نون : "أما الصيغ الدالة على اجلماعة فهي". قال: "مرات، والصيغة الدالة عليه هي
".املتكلم اجلماعية يف نلعب، سنفترش، نترك، أعدنا

تعليمية، فرضا ومىن الصغريين يسأالن واألب واجلد جييبان عن أسئلتهما، إن مقاصد املتكلمني استفسارية·
ويفيداما مبعلومات جديدة عليهما، مث يقترحان احللول املناسبة يف األخري، فمقاصد املتكلمني تتنوع بتنوع 

ب واجلد فهما واعيان ثقافتهم، وخربم، ومرجعيام السابقة، فرضا ومىن حمدودا التجربة واخلربة واملعرفة، أما األ
للحياة، مدركان للمشاكل املوجودة واملتوقع حدوثها، كما ميلكان جوابا ألسئلة الصغريين، ويعطيان احللول 

.البديلة

إن قارئ النص مبقصده التعلمي، يستفيد كثريا من هذا النص، ملا به من معلومات متنوعة، وصيغ وتراكيب ·
ها مسبقا، خاصة إذا مل يعرف الغابة وال رأى اشتعال احلريق ا، كما أن جديدة، وكذا حلول ملشكلة قد ال يعرف

باستطاعته حماكاة احلوار الدائر بني رضا ومىن واألب واجلد، لالستفادة من الصيغ والتراكيب، والتعرف على 
م، وهو يف عالمات االستفهام والتعجب، وعلى املواقف املختلفة لكل أطراف عملية  التواصل، فهو يف تعلم دائ

هذه املرحلة يتمكن من قراءة النص، فيمرن قراءته حسب الصيغ، فعليه مراعاة عالمات الوقف، والوصل، 
.والتعجب واالستفهام

:وميكن متثيل أطراف عملية االتصال من خالل الشكل التايل
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مىن

رضا                          األب

اجلد

:الرسالة)2

تراوحت الرسالة بني السرد واحلوار، إال أن احلوار غلب عليها، إذ مل يسرد الراوي إال سطرا واحدا، 
رضا ومىن واألب واجلد، وكان لرضا النصيب : احلدث، وقد دار احلوار بني أربعة أشخاص هموضح فيه مكان

األكرب، وتتكون الرسالة من تسعة أسطر، ومخسة ومثانني كلمة، وقد راعت مجيع خصائص النص احلواري، إذ 
مزدوجتني، ولكنه مل احتوت على أفعال القول الدالة على بداية الرسالة من طرف مرسل ما، مع وضع احلوار بني

.حيدد بشرطات، وقد أدت الرسالة غرضها التعليمي

:السياق) 3

:السياق اللغوي·

وقد دل تراوحت مجل النص املتراتبة بني الفعلية واالمسية، إال أن االمسية كانت األغلب، 
قد وضح صورة احلوار، فلم يكن كله مباشرا، السياق اللغوي على تراتب أفكار النص، وترابط نسيج احلكاية، و

فرضا سأل أباه لكن األب مل جيب مباشرة بل قاطعتهم مىن مبالحظتها وحريا، وسؤاهلا، فأجاب األب عن سؤال 
ا بالسؤال هذه املرة ضا وسأل سؤاال آخر، لكن اجلد هذه املرة هو الذي تكفل باجلواب، مث توجه رضابنه، مث عاد ر

.به اجلد مباشرةحنو جده، فأجا

اتضح من خالل النص مكان احلكاية، فهي إحدى الغابات، ولكن املدينة مل تذكر، واحلدث هو خروج العائلة 
.للرتهة، أما الزمان فلم يدل أي لفظ عليه، ولكنه ال بد أن يكون صباحا، ألن الرتهات عادة تكون يف الصباح

:السياق غري اللغوي·

إن السياق الثقايف لألسرة قد حتدد يف نصوص سابقة، كما حتدد وضعها االجتماعي 
، فهي أسرة مثقفة متحابة ومتفامهة، ترشد وتوجه أبناءها للصالح، واالجتهاد، وتشجعهم على إبداء واالقتصادي

وعية لألبناء من خماطر ترك املهمالت آرائهم، وتوفر هلم نوعا من  املتعة والراحة واالستقرار النفسي، ويف هذا النص ت
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يف الغابات، فكل رحلة وكل موقف يتعرضون له، ال بد من تعليمهم عربة أو حكمة أو معلومة جديدة تعينهم على 
.بناء شخصيتهم، ومعارفهم، ملواجهة مشاكل  احلياة، وتدبر احللول الالزمة

:القناة) 4

تب والقارئ، واملعلم واملتعلم، وهو احلوار املباشر بني شخصيات  وهو الكتاب املدرسي بني كل من الكا
.احلكاية

:الشفرة) 5

وهي اللغة املكتوبة اليت يتواصل من خالهلا القارئ مع النص يف الكتاب املدرسي، وهي اللغة املنطوقة بني 
.شخصيات القصة
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:للسنة الثانية ابتدائي) كتايب يف اللغة العربية(دراسة تطبيقية على كتاب لغيت الوظيفية-2.2

، ويف هذا العنوان إشارة إىل "لغيت الوظيفية"مسي كتاب اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم االبتدائي بـ 
ة، وهذا ما جاء استغالل النص يف التواصل، ويف فهم بقية النشاطات، إذ أن النص هو حمور بقية نشاطات اللغة العربي

، وقد احتوى هذا الكتاب على نصوص عديدة عكس كتاب السنة "املقاربة  النصية"به  النظام اجلديد حتت مصطلح 
األوىل، ألن املتعلم يف هذه السنة يستطيع القراءة بنفسه، دون أن يتكلف عناء كثريا، باعتبار اكتسابه لكفاءة لغوية 

ص أطول من النصوص السابقة مبفرده، وفهم دالالت الكلمات  املختلفة، ولكنه وقرائية كافية لتمكنه من قراءة نصو
والتراكيب اجلديدة عليه، إذ ال ميكن القول أن طفال ذو يف هذه السنة ال زال يتعرف على مفاهيم بعض الكلمات

الكتاب إذن على حيتوي هذا. ها يف سياقاا اللغوية املناسبةسبع سنوات باستطاعته فهم خمتلف الكلمات، ووضع
ستة ومخسني أربعة عشر حمورا، حيتوي كل حمور على أربعة دروس بالتساوي، أي أن الكتاب كامال حيتوي على 

فاملتعلم يف هذه السنة يقوم بدراسة درسني يف األسبوع الواحد، خالفا ملا تعود عليه يف السنة األوىل من دراسة .درسا
.من برنامج السنة األوىلأكثفطات ومتارين ختص ذلك الدرس، فهدا الربنامج درس واحد يف األسبوع مث القيام بنشا

:وقد رتبت هذه احملاور والدروس وفق الترتيب التايل

وقد بدئ ذا الدرس مراعاة للدخول املدرسي للمتعلمني حىت يكونوا يف جو النصوص املعربة عن : املدرسة) 1
:دروسه األربعة كالتايلتبمشاعرهم يف العودة إىل املدرسة، وقد رت

.حتية العلم-ب.                  غدا نعود إىل املدرسة-أ

.تزيني القسم-د.                 لتظل مدرستنا نظيفة-ج

وهي إحالة على األسرة وأمهيتها يف حياة الطفل، كما فيها بعض التعاليم اليت جيب على الطفل : احلياة األسرية)2
:ورتبت دروس هذا احملور كالتايلتعلمها يف عائلته، 

.أمي وأيب-ب.                                مرتلنا-أ

.أسرة متعاونة- د.                       آداب األكل-ج

يود هذا احملور تعريف الطفل على احلياة اخلارجية غري املدرسة واألسرة، ألنه قد تعود لقاء : احلياة االجتماعية)3
التعامل مع اآلخرين يف ، لذلك فهو حياول إرشاده كيفية تعرف عليهم أكثر مما كان عليه قبالاآلخرين وال

:الشارع، وتكوين صداقات، والتعرف على أعراف اتمع الذي يسكن وسطه، وقد كانت عناوين دروسه

.إشارات املرور الضوئية-ب.                             بنت عطوفة-أ
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.رفع األذى عن الطريق-د.                           زيارة املريض-ج

، وقد وضح فيه للطفل "تاألعياد واحلفال"كان يف كتاب السنة األوىل حمور أخري حتت عنوان : األعياد والوطنية)4
العيد الديين املعروف بعيد الفطر، واحتفال آخر السنة، أما يف هذا احملور فقد،االحتفاالت واألعيادنوعني من 

خص للوطنية أوال، تعرفا على أهم املرافق اليت قد تشرح للطفل دفاع األجداد عن أرضهم، وكذا تعريف 
ببالدهم اجلزائر، مث انتقل إىل عيد الفطر أيضا ولكن بتراكيب خمتلفة، ودرس أطول من درس السنة األوىل، وقد 

:مجع كل ذلك يف أربعة دروس هي

.اجلزائر تتحدث-ب.              يف متحف ااهد-أ

.بطاقة نئة- د.                         يوم العيد-ج

رغم أن الطفل يبدو أصغر من  استيعاب جسمه، واألضرار اليت قد تلحق به، إال أن : جسم اإلنسان والصحة)5
أعضاء اجلسم، اجلسم، وتعريف بأهم وأسهلبة لولوج مثل هذا العامل، ففيه نصائح لوقاية هذه الدروس تعترب بوا

:وقد ذكرت يف دروس أربع هي

.معركة ضد امليكروبات-ب.                   حوار احلواس-أ

.النظافة واألناقة-د.                  اجليدةةالتغذي-ج

هـذا  ، إال أن"الرياضة والتسلية"هذا احملور يشبه إىل حد بعيد حمورا يف كتاب السنة األوىل وهو :اللعب والترفيه)6
عناوين الـدروس احملور يوضح أنواعا أخرى من أنواع التسايل والترفيه اليت قد جيدها الطفل يف حميطه، فكانت 

:كالتايل

).1(يف املسرح - ب.                          لعبة حنبها-أ

.القطار املتحرك-د).                   2(يف املسرح -ج

يف سنته األوىل من التعليم االبتدائي على نوع من أنواع املواصالت وهو تعرف الطفل : النقل واملواصالت)7
وقد مجعت يف .برية وجوية وحبريةوسائلالقطار، أما يف هذا احملور فإنه يتعرف على أنواع كثرية ومتنوعة من

:الدروس التالية

.يف انتظار احلافلة-ب.                      عطب يف السيارة-أ

.يف الطائرة-د.                         زيارة للمطار-ج
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تعرف طفل املدينة على حياة الريف، وكذا تعرف طفل الريف على حياة املدينة، حىت يوفيه : املدينة والريف)8
تكون املعلومات متجانسة، ويعرفان الفرق بني حياة كل منهما، ولكن توزيع الدروس مل يكن منصفا، 

الثة دروس للمدينة، ودرس واحد للريف، إال أن هناك دروسا أخرى تعرف حياة الريف بإسهاب، فخصصت ث
:وعناوين دروس هذا احملور هي

.يف احلديقة العامة-ب.                          املدينة-أ

.الريف-د.                 عرقلة  السري-ج

ا احملور تتمة للمحور السابق، إذ يعرف على جانب مهم من جوانب حياة الريفيني وهو الفالحة، وهذ: الفالحة)9
:وعناوينه هي

.يف احلقل- ب.                    يف املزرعة-أ

.يف البستان-د.                 تربية النحل-ج

عامل احليوانات عامل مثري ومشوق بالنسبة للطفل بإمجاع علماء النفس، إذ يرى احليوانات من : عامل احليوانات)10
. احليوانات مبختلف أنواعها الربية والبحريةوهذا احملور يعرفه على ربيئة فيحاول اختاذها صديقة له،وجهة نظره ال
:ودروسه هي

.اخترب ذكاءك-ب.                            صاناحل-أ

.حيوانات البحر- د.                     األرنب واألسد- ج

تعرف املتعلم يف احملور السابق على جزء من أجزاء الطبيعة، وهي احليوانات، أما يف هذا احملور : الطبيعة والبيئة)11
:هر أخرى من مظاهر الطبيعة والبيئة، وهيرف على مظاعفسيت

.سألت املطر-ب.                        فصول السنة-أ

.محاية الغابات-د.                 شكرا أيتها الشمس-ج

على أنواع املهن اليت ميكنه مشاهدا يف حميطه يتعرف املتعلم يف هذا احملور : املهن والنشاط االقتصادي)12
:اخلارجي، وقد متثلت يف الدروس التالية

.الطبيب- ب.                من املدرسة إىل املهنة-أ
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.يف احملالت الكربى-د.                           الفاكهاين- ج

حدث احملاور اليت قد يالقي فيه املتعلم صعوبة كبرية، إال إذا وهذا احملور هو من أ: االكتشافات واالختراعات)13
كان من متتبعي التلفاز، أو كانت بعض الرسوم املتحركة قد عرفته على بعض االكتشافات واالختراعات 

:احلديثة، وفيه جيد

.بذلة رجل الفضاء-ب.                     غزو الفضاء-أ

.استخدامات احلاسوب-د.                أجزاء احلاسوب-ج

، ترنتاألوىل على أداة من أدوات االتصال احلديثة وهي اإلنمتعلم السنةتعرف لقد: اإلعالم ووسائل االتصال)14
ل يف حياته اليومية،أما هذا احملور فقد خصص لبعض وسائل االتصال األخرى اليت قد تكون يف متناول الطف

:، ومتثلت فيما يليعكس اإلنترنت

.استدعاء من الربيد-ب.             رسالة من متنراست-أ

.حفل رائع-د.           نشرة األحوال اجلوية- ج

بدت بعض الدروس صعبة على كثرا تعترب من أهم مصادر املعرفة ملتعلم هذه املرحلة، حىت وإن احملاورهذه 
الفهم عليه، إال أا لو وضعت يف قالب ترفيهي، ال علمي فسيتفاعل معها املتعلم، فيكتسب املعرفة العلمية من جهة، 
مع املعرفة اللغوية واألدبية، وقد صيغت أغلب الدروس لقراءة املتعلم هلا، وكأنه هو املتحدث األصلي، إذ ورد فعل 

مما يدل " أشاهد وأستمع"الذي كانت صيغتهص، عكس ما كان يف كتاب السنة األوىل قبل كل ن" أقرأ"املضارع 
على أن املتعلم يف السنة األوىل كان مطلوبا منه مشاهدة الصور واالستماع لقراءة املعلم، مع تتبع الكلمات وحفظها، 

. الثانيةيف كتاب السنةإال" أأقر"ك مل ختتلف الصيغة حنو إىل أن يتمكن يف اية الكتاب من القراءة، ورغم ذل
وسنختار بعض املواضيع حسب نوعها كما رأينا يف كتاب السنة األوىل، إال أننا سنضيف نصا خمتلفا عن بقية 

. بطريقة مميزة ومشوقةالنصوص، صيغ
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.غدا نعود إىل املدرسة: النص األول

.سردي:  نوع النص

ردي يف نصوص سابقة من نصوص كتاب اللغة العربية للسنة األوىل عرفنا مسات النص الس
ابتدائي، وهذا النص حيمل أغلب خصائص النص السردي، كما أننا عرفنا قصد كاتب النصوص يف الكتب 
املدرسية وهو قصد تعليمي، وما االختالف إال يف شكل الرسائل اليت تكون النص، ففي كل مرة يضع نصوصه يف 

يهدف من ورائها جذب القارئ لقراءة النصوص، وفهمها، فعالقة كاتب النص مع قرائه عالقة قوالب خمتلفة 
مهنية، ا التوجيه واإلرشاد، والتثقيف والتعليم، أما القارئ فهو يف هذه املرحلة جييد قراءة النصوص مبفرده، أو 

قصده فيكونتشوق ملعرفة املزيد، لنقل بعد إعانة أسرته ومعلمه له، ولكنه صار يعرف طبيعة نصوص الكتاب، وي
إىل جانب التعلم، الترفيه عن النفس، ومنافسة زمالئه يف فهم النص وقراءته قراءة صحيحة، وكذا التعرف على 

:واجلدول التايل يبني عناصر التواصل داخل النص.جديدة تشبع فضوله ومه املعريفشخصيات وحكايات

الشفرةناةالقالسياقالرسالةاملستقبلاملرسل

.السارد-

.سلمى-

.زينب-

.قارئ النص-

.زينب-

.سلمى-

سردية، وصـفية،  
.وحوارية

.سياق لغوي-

.سياق غري لغوي-

الكتـــــاب -
.املدرسي

.احلوار املباشر-

ــة - ــة العربي اللغ
.املكتوبة

ــة - ــة العربي اللغ
.املنطوقة

:املرسل واملستقبل)1

سرد حلالة سلمى، واليت كانت مسرورة لعودا إىل املدرسة، وال بد النص يف أغلبه عبارة عن
.للسرد من أن يتناول وصفا لبعض املشاهد، واألعمال اليت قامت ا سلمى

" سلمى"وعائلته، وظهرت عائلة " رضا"هي الشخصية الرئيسية يف هذا الكتاب املدرسي، إذ اختفى " سلمى"و
يأواالنص تشويق للقارئ حىت يقبل على املدرسة، وجتسيد لشعور بعض املتعلمني الذين كبديل عن األوىل، ويف هذا 

.بدورهم للدخول املدرسي
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تلميذة يف السنة الثانية من التعليم االبتدائي، وقد مثلت مجيع التالميذ يف "سلمى"تعترب مرسلة الرسالة األوىل ·
وقد . سؤاهلا ألختها عن سبب حب األطفال للمدرسةسنها، ومل تظهر كمرسلة رسالة إال يف آخر النص عند

"يف كامل النص ثالث مرات، أما الصيغ الدالة عليها فهي" سلمى"تكرر اسم  تاء التأنيث يف وضعت، : 
هاء الغائب "، وأيضا "استيقظت، اغتسلت، ارتدت، محلت، خرجت، رأت، سألت، قبلت، ذهبت،حضرت

وكل هذه األفعال واألمساء الدالة ".، أمها، أباها، سريرها، مالبسها، أختهاأدواا، حمفظتها، يلزمها"املؤنثة يف 
على سلمى، تنبؤ عن حضور املرسل حىت ولو أشري إليه يف الزمن املاضي وهذا لدواعي السرد، ولكن حضوره 
الفعلي يكون عند إنتاجه لرسالة ما وخماطبته لشخص آخر، وكان قصد سلمى من خطاا الذي وجهته إىل 
أختها هو سؤال استفساري، تود معرفة حب األطفال للمدرسة، ولكنه يف ذات الوقت سؤال عن شعورها هي، 
عن فرحتها، وإحساسها بالبهجة واالشتياق للمدرسة، لذلك سألت حماولة معرفة سبب هذا الشعور داخلها 

.وداخل كل األطفال

مي، ولكنه مبجرد بدء قراءته، يتشوق ملعرفة نص تعلئ النص، فقصده من قراءة الأما املرسل إليه األول وهو قار·
، وإسقاط حكاية سلمى وأحاسيسها على اية القصة، بغية معرفة املغزى، وإشباع فضوله، وملء فراغ متعة القراءة

نفسه، فهو يف احلقيقة مرسل النص وقارئه، إنه شعوره الذي يتجسد أمامه يف كلمات مكتوبة، وعلى لسان 
.نفسهشخصيات أخرى غري

فهي تبدو أكرب سنا من أختها، هلذا ترافقها للمدرسة، ومتلك جوابا لسؤال " سلمى"مستقبلة رسالة " زينب"أما ·
فهي الدالة على وجودها قبل إجابتها لسلمى، والصيغة " أختها"وقد ذكر امسها مرة واحدة فقط، أما كلمة . أختها

ار البسيط كمستقبلة أوال، مث كمرسلة ثانيا، وكان جواا وقد ظهرت يف هذا احلو". أجابت"الدالة عليها هي 
رغم قصره حكيما، خلص فوائد املدرسة وسبب حب األطفال هلا، إذ مل تكن الرسالة موجهة لسلمى فقط، بل 
لتالميذ السنة الثانية الذين يقرؤون النص، فهم أيضا ال يعرفون سبب حبهم للمدرسة، لذلك بلغ كاتب النص 

املدرسة مكان نتعلم فيه "اليت أدركت حقيقة شعورها وشعور أختها، فكان اجلواب " زينب"يق رسالته عن طر
، فقصد املرسلة هنا قصد توعوي، إىل جانب "القراءة والكتابة واحلساب لنعرف أمورا كثرية تفيدنا يف احلياة

ا، وإىل أمهيتها بالنسبة للطفل القصد التعليمي، إنه قصد يهدف إىل تبيان سبب الذهاب إىل املدرسة، وإىل تعريف 
وللمجتمع، ألن املدرسة هي اليت نتعلم فيها خمتلف النشاطات والعلوم، وملاذا نتعلم كل هذا؟ ألا تفيدنا يف 
حياتنا، وتعرفنا عليها، وجتعلنا نتطور، ونتحضر، وحنل بواسطتها املشاكل، خلص اجلواب إذن يف بضع سطور، 

.املدرسةمحلت أهم قيم 

:ملرسل واملستقبل يف الشكل التايلوميكن متثيل كل من  ا

سلمى                                               زينب
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:الرسالة) 2

رد الرسالة سردية بالدرجة األوىل، ألن دور الراوي فيها كبري، فاستعمل صيغ الزمان املاضي لس
رب الزمن، مبينا حركية النص حبركية الشخوص، وهي وصفية، ألن السرد ال بد له عداث وتطورها واستمرارها حاأل

من وصف للمكان والزمان واحمليط الذي تلعب فيه الشخصيات دورها، كما أنه حواري ألنه ال خيلو من طرفني على 
.األقل يشاركان يف سري األحداث، ويوضحان املغزى من القصة

مثانية عشر سطرا، وقسمت إىل ثالث فقرات، وقد رقمت السطور على منتكونت هذه الرسالة وقد ·
خطاب الرسالة كان توعويا، وجديا، استعملت فيه صيغ اه يف كتاب السنة األوىل، كما أنخالف ما رأين

لى االمسية، ألا كثرية تدل على ضرورة منو الطفل، وفهمه ملختلف الدالالت، وقد غلبت اجلمل الفعلية ع
ضرورية حلركية األحداث، فاألفعال تدل على احلركة، بينما األمساء على السكون، كما ضمت شخصية 

وهي اليت ستكون حاضرة يف أغلب نصوص هذا الكتاب، وشخصية األب واألم اللذان " سلمى"رئيسية هي 
."سلمى"ا خربة أكثر من خربة وهل" سلمى"وهي أنضج من " زينب"ميثالن عائلة سلمى إضافة إىل أختها 

:السياق) 3

:السياق اللغوي·

سياق النص اللغوي حيتوي على خمتلف التراكيب الدالة على الزمن املاضي، واليت تدل على 
كس ما أفعال قامت ا سلمى حتضريا للمدرسة، وهو يبدو أكثر من حيث العدد، وأنضج من حيث املفاهيم، على ع

رأيناه يف كتاب السنة األوىل، وكأن هناك مرحلة انتقالية مفاجئة بني الكتابني، وكأن هذا الطفل نضج فجأة، فلم 
ولكن هذا السياق . يكن هناك ترابط واضح بني شخصيات ونصوص العام املاضي وهذا العام إال يف بعض املواضيع

دا يعود التالميذ إىل غ"مقدمة، يوضح احلدث الرئيسي جاء وفق ترتيب يعتمد على حبكة احلكاية، فبدئ بسطر 
.اليت مثلت مجيع التالميذ يف سنها" سلمى"، مث دخل احلكاية من خالل شخصية "مدارسهم

:السياق غري اللغوي·

تدل على اليوم احلاضر، وقد وصف " اغد"لقد اتضح زمانان من خالل احلكاية، فكلمة 
يلزمها استعدادا ليوم الغد، مث جاء الغد يف كلمة حمفظتها وكل ما"سلمى"حيث حضرت " اليوم"رد ما حدث يف السا

، كما يتضح املكان، فمكان األمس مرتل سلمى حيث ميثالن اليوم والغد أو األمس واليومفالزمنان، "الصباح الباكر"
أما احمليط . ا اليوم فهي يف طريقها إىل املدرسة رفقة أختهاحضرت أدواا، وقبلت أمها وأباها، وآوت إىل سريرها، أم

الذي حييط ا، فهو الشارع وما فيه من مظاهر خمتلفة أمهها ما ذكر يف النص كثرة التالميذ، والفرحة الظاهرة على 
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عل القبلة ف: أما األفعال، أو لنقل اإلشارات اليت اتضحت من خالل اللغة، فهي. وجوههم وهم عائدون إىل املدرسة
.لألم واألب، والفرحة، وهي مالمح الوجه الذي ينم عن ارتياح

، فسلمى تذهب للمدرسة يف السنة  الثانية ابتدائي، وأختها امستوييهميظهر السياق الثقايف للمرسلني من خالل -
دث الغالب عي فهو احلأي أا تسبقها بسنوات، أما السياق االجتما" سلمى"ذاهبة معها لالبتدائية ولكنها أكرب من 

والعادات اليت تتم عادة استعدادا للذهاب، فتحضري توهو ضرورة التزام اجلميع بالذهاب للمدرسة، والسلوكيا
" سلمى"اجتماعية، تربت عليها ت، وتقبيل األم واألب، واالغتسال، كلها سلوكياالدخول املدرسيوم ياألدوات قبل 

.حىت أصبحت عادات يومية هلا

:القناة)4

الكتاب املدرسي هو القناة الناقلة للمعلومات والرموز بني كاتب النص وقارئه، وهو وسيلة التعلم بني 
.املعلم واملتعلم، أما احلوار املباشر فهو القناة الناقلة لألفكار واآلراء بني املرسل واملستقبل داخل النص

:الشفرة)5

أو الرموز اليت ينقل بواسطتها كاتب النص الرسالة للقارئ، بينما اللغة اللغة العربية املكتوبة، هي الشفرة 
العربية املنطوقة هي أداة التحاور، مبعىن أن األصوات الصادرة من جهاز نطق املرسل، واليت تستقبلها أذن السامع 

نهما حيث يستطيع كل واحلاملة لدالالت معينة هي الشفرة اليت يتعامل ا طرفا احلوار داخل النص وهي مشتركة بي
.منهما فهم اآلخر
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.مرتلنا: النص الثاين

.وصفي:  نوع النص

ملرتل، ولكن ال وجود فيه افيه وصفألن؛هذا النص الذي بني أيدينا بشكل جلي النص الوصفيميثل
لرسالة موجهة من لشخصيات النص، حىت أن الشخصية  األساسية اليت تتحدث بصيغة اجلمع غري واضحة، لذلك فا

:كاتب النص، الذي تقمص شخصية طفل، إىل قارئ النص مباشرة، ويكون اجلدول كالتايل

الشفرةالقناةالسياقالرسالةاملرسل إليهاملرسل

.سياق لغوي-.وصفية-.قارئ النص-.كاتب النص-

.سياق غري لغوي-

ــة -.الكتاب املدرسي- ــة اللغ العربي
.املكتوبة

:رسل واملرسل إليهامل) 1

رتله، وأشار إىل وجوده لرسالة، إذ تقمص شخصية طفل يصف ممرسل ايعترب كاتب  النص
ويبدو قصده التعليمي هذه املرة هو التعريف . فقط داللة على وجود شخص خياطب" مرتلنا: "، حنو"نا"بصيغة اجلمع 

.اض اليت حيتويهابأجزاء البيت مبختلف تسمياا، واألغر

أما املرسل إليه املقصود فهو قارئ النص، وقصده هو معريف، يستقبل رسالة املرسل للتعلم و التعرف على مسميات -
أجزاء وأغراض املرتل، وقد ال يستوعب مجيع هذه األغراض ما مل يرها، ألا قد تكون جديدة عليه، كما أن 

.مرتلهمسميات بعضها خيتلف عما تعود تسميته يف 

:الرسالة) 2

حتتوي هذه الرسالة على عشرة أسطر، قسمت على أربع فقرات قصرية، وأغلب مجلها وكلماا امسية، ألا 
بصدد الوصف، وتبيان املسميات املناسبة، ومضمون الرسالة تربوي تعليمي، يذكر موقع املرتل املوصوف، ومكوناته 

لكل حجرة على حدة، وبعض مسميات أغراضها واليت تبدو يف أغلبها جديدة األساسية من حجرات خمتلفة، ووصف
".ثريتان، صهيور، مشن، ثجاج: "على املتعلم، ألن أغلبها كتب بلون مغاير داللة على شرحها يف اهلامش مثل

ملاضي، أو ومل حتتو هذه الرسالة على املؤشرات الدالة على النص الوصفي، إذ ليس هناك ما يدل على الزمن ا
املكان والزمان، أو وصف ألحداث معينة، ولكنها نقلت بدقة صورة املرتل، فاملوضوع يتعلق مبرتل وليس برحلة أو 
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شخصية معينة، حتتاج إىل مؤشرات حركية، فاجلمادات املوصوفة يف النص مل تعط احليوية للرسالة، فكانت نقال 
.مباشرا ملكونات املرتل املختلفة

:السياق) 3

:سياق اللغويال·

جاء السياق اللغوي يف هذه الرسالة على شكل أمساء وأوصاف متراتبة، يتضح معىن كل كلمة 
.فيها بفضل السياق، وإن كانت هناك بعض الكلمات الصعبة اليت حتتاج لشرح

:السياق غري اللغوي·

" مرتلنا مجيل، قريب من املدرسة"كان يف هذا النص، سوى عبارة مل يتضح الزمان أو امل
، فالنص بصدد وصف مرتل، وليس رحلة أو ما شابه، وإمنا هي مشاهد واقعية الذي توضح قرب املرتل من املدرسة

ى الصماء، فاملكان مرتل من املنازل اليت تشبه مرتل املتعلمني، وا عدة حجرات، حتتوي علأجزاء املرتلختص 
فهذا املرتل يدل على احلالة امليسورة اليت ،مكونات قد ال حتتويها كل منازل املتعلمني ويف هذا ثقافة جديدة عليهم

يتمتع ا قاطنوه، وهذا ما يدل على السياق االقتصادي للشخصية، ويبدو حب هذا املرتل واضحا نتيجة اإلسهاب يف 
وباختصار فالسياق غري اللغوي غري حاضر بقوة .واالجتماعية أيضاوصف كل تفاصيله، مما يدل على الراحة النفسية 

.يف هذا النص

:القناة) 4

القناة الوحيدة يف هذا النص هي الكتاب املدرسي الناقل لألفكار والكلمات والرسائل بني كاتب وقارئ 
.النص

:لشفرةا) 5

.فهمها كل من املرسل واملستقبلوهي اللغة العربية املكتوبة يف الكتاب املدرسي واليت ي
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.اجلزائر تتحدث: النص الثالث

إخباري:نوع  النـص

يندرج هذا النص ضمن النمط اإلخباري، حيث يكون فيه املرسل طرفا واحدا يف احلديث، فهو يعرفنا 
.نفسه، أو ينقل أخبارا ومعلومات متنوعة تفيد قارئ النص

:صل يف هذا النص يف اجلدول التايلوميكن إمجال عناصر التوا

الشفرةالقناةالسياقالرسالةاملرسل إليهاملرسل

.كاتب النص-

.اجلزائر-

سياق لغوي وسياق .إخبارية، وصفية.قارئ النص-
.غري لغوي

.اللغة املكتوبة.الكتاب املدرسي

:واملستقبلاملرسل) 1

، إن مثل هذه "اجلزائر"اختبأ وراء شخصية عجيبة، أال وهي إن كاتب النص هو املرسل يف هذا النص، ولكنه·
ية يف النصوص جديدة، فكما توجد نصوص تروى على لسان احليوانات، صارت تروى على لسان نالتق

، والكمبيوتر، وغريها من األشكال، كاهلاتفوكذا على لسان األشياء، - كما هو احلال مع نصنا–األوطان 
الصورة لذهن املتعلم، واستعمال أسلوب اخليال املمتع معه، والذي يقربه أكثر واهلدف من كل ذلك تقريب 

.من النص، ويدفعه لفهمه

، أما "أرض املليون ونصف املليون شهيد"بع مرات، كما ذكر لقب شهري هلا وهو ر، أ"اجلزائر"تكرر ذكر ·
ياء املتكلم يف موقعي، : "فنجدفتكررت مخس مرات، يف معرض تعريفها بنفسها، أما بقية  الصيغ " أنا"صيغة 

، أما بقية الصفات اليت أطلقتها على "ألف املتكلم يف أطل، أشتهر"، و"أرضي، يأتيين، تارخيي، شعيبجرياين، 
".أرض  احملبة والسالم، بلد اجلمال الباهر: "نفسها فهي

مآثره، وهو الوطن، إنه فاملرسل يف هذا النص اكتفى بالتعريف عن نفسه، وذكر صفاته، وموقعه، وجريانه، و·
فقصد املرسل تعريفي، تعليمي يف آن واحد، إذ ) متعلمو السنة الثانية(يريد التعريف بنفسه ألبنائه الصغار 

البد للمتعلم أن يعرف نوع البلد الذي يسكنه، فجاء هذا البلد وعرفه نفسه يف بضعة سطور خلص فيه أهم 
.ارئما حيتويه بأسلوب جذاب يثري شوق ومتعة  الق
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وجهت هذه الرسالة له، فإنه يكتشف عاملا آخر من  املعرفة، وهي أما املستقبل وهو قارئ النص الذي·
لع خصائص موطنه بلسانه، فقصده أرضه، وطنه الذي يعيش فيه وينعم خبرياته، إا ملتعة كربى له وهو يطا

لنص غين مبختلف اخلصائص هذا اإىل قصد التسلية واملتعة، إذ أنالنص تعلمي، تثقيفي، إضافةمن
.كما ميكنه متثيل دور اجلزائر. تنافس مع زمالئه لتعدادها أمام املعلميوالتعريفات اليت س

تعلمية، كما أا مباشرة و من طرف واحد، / وعالقة كل من املرسل واملستقبل مهنية تعليمية
:وميكن متثيلها كما يلي

قارئ النص)                      زائراجل(ب النص كات

:الرسالة) 2

فقرات قصرية جدا، فهي صفية، من عشرة أسطر وزعت على مخسهذه الرسالة اإلخبارية الونتتكو
ذلك تعترب إخبارية ألا تعريف بالوطن بصيغة األنا، فاجلزائر تعرف نفسها وميزاا ألبنائها من خالل هذه الرسالة ل

إخبارية، أما الوصف فيتمثل يف تعداد املآثر، والصفات، ووصف ملوقع البالد مقارنة بغريها من البلدان، لذلك كان 
وكانت الرسالة خمتصرة ولكنها محلت أهم ما ميكن تعريف اجلزائر به، وقصده تعليمي، نقلت الوصف واقعيا تقريريا، 

ل واحد أو عدة مستقبلني وهم متعلمو السنة الثانية، وجاءت بأسلوب من مرسل واحد وهو كاتب النص، إىل مستقب
جذاب ومشوق ال علمي جاف، ألن الكتاب هو كتاب اللغة العربية وليس كتاب جغرافيا، لذا وجب على الرسالة 

.أن حتتوي على بعض اجلماليات اليت تسهل عملية الفهم، وجتذب القارئ إليها

:السياق) 3

:السياق اللغوي·

كان السياق اللغوي عبارة عن جمموع اجلمل والتراكيب اللغوية، اليت تنوعت بني االمسية 
والفعلية، وخمتلف الصفات والعبارات التعريفية اليت تقرب مفهوم الوطن وحدوده إىل ذهن املتعلم، وقد جاءت ضمن 

يتها، وجمموع التراكيب هذه هي اليت كونت الرسالة فقرات فصلتها نقاط وفواصل، حددت بداية  اجلمل من ا
.النهائية املكتوبة اليت وصلت لقارئ النص

:السياق غري اللغوي·

إن الشخصية بذاا هي مكان كتابة النص ومكان تلقيه، ومكان الكتاب الذي يصدر، 
النصوص، ولكنها كشخصية داخل هذا النص حددت موقعها فاجلزائر هي املكان األكرب الذي تدور حوله شخصيات 

Université Sétif2



دراسة تطبيقية ميدانيةثالث                                                                الفصل ال

-169 -

، ومن وليبيايف العامل أمجع، فهي مطلة على البحر املتوسط، وجرياا من اجلنوب مايل والنيجر، ومن الشرق تونس 
على خريطة الكرة األرضية، فهذه األرض تتضحالغرب موريطانيا والصحراء الغربية واملغرب األقصى، وهي أمكنة 

موقع ممتاز واستراتيجي، إضافة ملا حتتويه من ثروات، أما الزمان فهو غري حمدد فهو كل زمن تواجدت وستتواجد ذات 
فيه هذه األرض، وال ميكن تقديره، أما زمن  اإلنتاج فهو مرتبط بوقت إنتاج الكتاب، وزمن  التلقي مرهون بالربنامج 

، كما "أنا اجلزائر"النص فهي إشارة للنفس عند التلفظ بصيغة املسطور، أما اإلشارات اليت ميكن استنتاجها يف هذا
تبدو اجلزائر فخورة بثرواا، وموقعها، وشعبها، وتارخيها، فهي ذكرت كل املآثر واإلجيابيات اليت حتتويها، ويف هذا 

.   ب ألبنائها ايحتب

:القناة) 4

.وبة بني كاتب النص وقارئهالكتاب املدرسي هو القناة الناقلة للرسالة املكت

:الشفرة) 5

.اللغة العربية املكتوبة هي الشفرة املتبادلة املفهومة بني طريف االتصال
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.يف متحف ااهد: النص الرابع

.سردي: نوع النص

وصف، وتبيان إن من خصائص النص السردي بروز السارد أو الراوي يف النص، مع استعمال عنصر ال
وقد ارتأينا أخذ جانب آخر من شخصيات القصة واحلوار الدائر بينها، وقد راعى هذا النص مثل هذه اخلصائص، 

:وميكن توضيح عناصر االتصال فيما يليجوانب النص السردي وفيه تظهر أكثر من شخصيتني داخل النص، 

الشفرةالقناةالسياقالرسالةاملرسل إليهاملرسل

.ويالرا-

).سلمى(الطفلة -

.األب-

.ااهد-

.قارئ النص-

.األب-

.الطفلة-

.األطفال-

سردية، وصفية، 
.حوارية

سياق لغوي وسياق 
.غري لغوي

الكتـــــاب -
.املدرسي

احلوار املباشر بني -
.الشخصيات

ــة - ــة العربي اللغ
.املكتوبة

ــة - ــة العربي اللغ
.املنطوقة

:واملستقبلاملرسل) 1

ارد هو أول مرسل لرسالة النص، وهي ككل مرة تعليمية، إذ عليه بدء النص مبقدمة يبني فيها مكان الس·
دث، واملشاهد، وقصده يف ذلك إبالغ رسالته التعليمية لقارئ النص، وزمان احلكاية، ووصف احل

.طنوالتعريف مبتحف ااهد مث التعريف من خالل املتحف ببطوالت األجداد يف سبيل حترير الو

تعترب الطفلة املتحدثة كشخصية يف القصة هي مرسلة الرسالة، إذ ذهبت مع عائلتها ملتحف ااهد ونقلت ·
" سلمى"للقراء خمتلف املشاهد اليت رأا، ومل يتحدد يف النص امسها أو وصفها، ولكن يف األغلب هي 

. مرار، لكن يبقى هذا جمرد افتراضالكتاب، واليت تتحدث عن عائلتها باستالشخصية اليت رأيناها يف بداية
"يفاوقد عربت عن نفسها بصيغة املتكلم ومتثلت هذه الصيغ الدالة عليه زرت، توقفت، قلت، : 

وكان قصدها من احلوار تعلمي، إذ أن كالمها . هي األخرى دالة على وجودها" بنييت"، وكلمة "مستغربة
.عبارة عن جمموعة من األسئلة وجهتها ألبيها
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ب املستقبل أوال واملرسل ثانيا، فقد لعب دور املرشد واملوجه واملعلم البنته، جييب عن أغلب أما األ·
أسئلتها دون تردد، وقصد رسالته تعليمي، وإشباع فضول الطفلة املتشوقة للمعرفة، وقد دلت عليه صيغ 

".أيب، األب، أجاب": مثل

".عائليت، بالدنا، زرنا، استمعنا: "أما الصيغ الدالة على مجع املرسلني واملستقبلني فهي·

كما يوجد مرسل آخر خارج العائلة، وكان يوجه رسالته جلماعة املوجودين خاصة األطفال الذين ·
: والصيغ الدالة عليه هيالذي كان ضيف شرف يف متحف ااهدفهو ااهدحضروا للتعلم واملعرفة،

ألطفال للحاضرين من العائالت، وخاصةة،، وقد وجه رسالته الوعظي"يتحدث، أى، حديثه، قال"
ملتعلمي السنة الثانية من التعليم االبتدائي، ووجهها أيضا ، "يا أبنائي"وما دل عليهم صيغة النداء املتحف

ومفادها التذكري بعظمة ثورة أول نوفمرب، وضرورة احملافظة على الوطن الذي ضحى ألجله الشهداء 
.وااهدون بالغايل والرخيص

ن مستقبل الرسالة األول هو قارئ النص اليت هيئت ألجله، وقصده من قراءة النص تعلمي، فمن واجباته إ·
االطالع على تارخيه، فهو مستقبل عليه التفاعل مع  الرسالة، من خالل فهمها، وحماكاة تراكيبها، أما 

األوىل بسؤال آخر دل على األب فكان املستقبل األول، مث صارت ابنته مستقبلة واليت تفاعلت مع رسالته
فهمها للمقصود، مث كان املرسل ااهد الكبري، ومجاعة املستقبلني هم األطفال الذين تواجدوا يف املتحف، 

.لقراء النصوقد استوعبت الطفلة الرسالة املوجهة فنقلتها، 

:ميكن متثيل أطراف الرسالة فيما يليو

ااهد

الطفلة                                       األب

العائالت-األطفال

:الرسالة) 2

وقد تراوحت تكونت رسالة النص من عشرين سطرا مرقما داخل النص، توزعت على ثالث فقرات، 
مجلها بني االمسية والفعلية، وكثرت األفعال الدالة على املاضي لدواعي السرد، كما توجد بعض األفعال املضارعة 
الدالة على الزمن احلاضر، فاألفعال هي اليت تساهم يف تبيان حركية الرسالة، والشخوص، وتطور األحداث، كما أن 

حتيط بالشخصية الرئيسية اليت تولت مهمة السرد، وال ختلو من حوار بعض ا وصفا للمكان والزمان، واملظاهر اليت
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الشخصيات حىت تقرب الصورة لذهن القارئ، من خالل طرح بعض األسئلة االستفسارية، فهدف الرسالة تعليمي 
هذه الرسالة أوال، وقد حاول املرسل من خالهلا التعريف بأمهية املناسبات الوطنية، وتبيان أسباب أمهيتها، فصورت 

تلك األمهية من خالل صور ااهدين والشهداء، واهتمام األطفال مبعرفة ما جرى يف املاضي، ومعرفة كمية 
.التضحيات اليت ضحى ا األجداد

:السياق) 3

:السياق اللغوي·

ت املشكلة السياق اللغوي هو جمموع التراكيب واجلمل والكلمات واحلروف واألصوا
للرسالة، وكلها باللغة العربية، جتمعت وتكونت وفق قواعد معينة متعارف عليها، ووفق صيغ شكلت يف النهاية 
الرسالة النهائية، وحتتوي هذه السياقات على صيغ االستفهام والتعجب، اليت ينبغي نطقها بوضوح ملعرفة السؤال من 

ل السياق اللغوي الذي يعطينا يف النهاية فهما عاما وتفصيليا للنص اجلواب، والتعجب من اإلخبار، وغريها، ومن خال
وكذا خمتلف السياقات غري اللغوية، وأغلب كلمات النص مفهومة وواضحة إال ما ا زمان ومكان احلكاية، يتضح لن

.وهي مشروحة يف الصفحة  املقابلة، زيادة يف الفهم) أمحر(ذكرت بلون مغاير 

:السياق غري اللغوي·

زمان احلكاية أوال من خالل النص، فهو تاريخ مهم بالنسبة لكل اجلزائريني، إنه يتضح
، أما املكان فهو متحف ااهد، ومل تذكر املدينة اليت يوجد ا، واملناسبة "أول نوفمرب"تاريخ اندالع الثورة التحريرية 

لصور واملشاهد املعربة نقلت للقارئ األجواء اليت رافقت احلدث، وكذا ما هي ذكرى الفاتح من نوفمرب، وخمتلف ا
اللة "حيتويه هذا املتحف، وهناك إشارة إىل أبرز الشخصيات اليت سامهت يف الدفاع عن الوطن وهي شخصية نسائية 

.داللة على اإلشارة باألصبع حنو الصورة" من هذه املرأة يا أيب؟"، وعبارة "فاطمة نسومر

احلدث يوضح سياقا اجتماعيا مهما حيتفل به معظم الشعب اجلزائري، وهو سياق االحتفال بالثورة إن ·
العظيمة يف البالد، فكل الشعب يتذكر هذا التاريخ وال ينساه، بل وحيتفل به حكومة وشعبا، إجالال وإكبارا 

ن احلاضر، وميكن تسمية هذا السياق اليت ينعم ا أبناء الزمحيات اجلسيمة اليت قدمت، واحلريةواعترافا بالتض
.أيضا بالسياق الوطين

كما يتضح السياق الثقايف، فأغلب العائالت ومن بينها عائلة شخصية النص، لديها وعي ثقايف بضرورة ·
تعريف أبنائها باملناسبات الوطنية، وبتاريخ بالدهم، كما أن هلا القدرة والراحة واالستقرار لالهتمام مبثل هذه 

بات، والذهاب إىل متحف ااهد بدل اللعب والتسلية، فبعض الرحالت والرتهات العائلية تكون املناس
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تثقيفية لألبناء، كما حتمل الرسالة ضرورة مشاركة العائلة يف احلوار واملناقشة، وتوعية أبنائها ملا فيهم 
.صالحهم

:القناة) 4

ني كل من كاتب النص وقارئه، أما احلوار املباشر فهو الوسيلة الكتاب املدرسي هو القناة الناقلة للرسالة ب
.املباشرة والسريعة لنقل الرسائل بني شخصيات النص

:الشفرة) 5

، أما اللغة العربية رسالة املرسلاملفهومة اليت يستوعب بواسطتها املستقبل اللغة العربية املكتوبة هي الشفرة 
.بني أطراف عملية التواصلالشفوية فهي لغة التخاطب 
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.سألت املطر: النص اخلامس

.واريح:    نوع النـص

إن من أهم مسات النص احلواري وجود شخصيات تتحاور فيما بينها، فغلبة احلوار هو الذي 
ثل النص احلواري خري متثيل، إذ به لنص الذي بني أيدينا ميايفرق بني هذا النوع من النصوص وبقية األنواع، وهذا 

ة، وكلها مائية، وقد وضعت يف هذا القالب املشوق جلذب الطفل من الطبيععدة شخصيات وهي عبارة عن خملوقات 
ملطالعتها، فهذا النص حيتوي على معلومات علمية عصية الفهم على طفل يف سن السابعة، لذلك وضعت يف نص 

لكائنات ليسهل الفهم عليه، وليعرف دورة املاء يف الطبيعة، وميكن متثيل عناصر أديب، وعلى شكل حوار بني هذه ا
:التواصل من خالل هذا النص يف اجلدول التايل

الشفرةالقناةالسياقالرسالةاملرسل إليهاملرسل

.كاتب النص-

.املطر-

.اجلدول-

.النهر-

.البحر-

.قارئ النص-

.املطر-

.اجلدول-

.النهر-

.البحر-

سياق لغوي وغري .حوارية
.لغوي

الكتـــــاب -
.املدرسي

.احلوار املباشر-

ــة - ــة العربي اللغ
.املكتوبة

ــة - ــة العربي اللغ
.املنطوقة

:واملستقبلاملرسل) 1

تظهر شخصية كاتب النص إال يف صيغة املتكلم، ولكنه تقمص دور طفل صغري يسأل ويستفسر عن أمور مل·
. دبدء احلوار دون متهيبضح من هذا الطفل، وما امسه وعمره وصفته، وإمنا اكتفى مباشرة عديدة، لكنه مل يو

فقصد املرسل من هذا النص، ومن كل هذه ".سألت: "والصيغة الوحيدة الدالة على املتكلم هي فعل املاضي
حىت يقرب األسئلة واالستفسارات قصد تعليمي، فهو العارف مسبقا باجلواب، ولكنه تقمص دور اجلاهل 

.املعاين ملن ال يعلم

أما شخصيات النص فقد تداولت على تقمص دور املرسل واملستقبل، إا شخصيات تعليمية، وهي جزء من ·
"الطبيعة والعارفة بعمل نفسها، وعمل األخريات، وهي على التوايل السائل، املطر، اجلدول، النهر، : 
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أربع مرات، أما الصيغ طر متخذا دور املرسل، وقد تكرر امسه ، فالسائل سأل املطر أوال مث أجابه امل"والبحر
".قال، قطرايت، أذهب، "تذهب"تاء املخاطب يف كلمة : "الدالة عليه فهي

".تاء املخاطب يف تذهب، أجري، أصب: "كرر اسم اجلدول ثالث مرات، والصيغ الدالة عليه هي·

".ملخاطب يف تذهبتاء ا: "كرر اسم النهر مرتني، والصيغة الدالة عليه هي·

".أنت، تفعل، مياهي، إيل: "كرر اسم البحر ثالث مرات، والصيغ الدالة عليه هي·

يف كل مرة كان السائل يسأل أوال مث جييبه البقية، مبعىن أن املرسل األول هو السائل اإلنسان، والبقية ردة ·
.من  هذا النوعن يتميز ا كل نص النص احلواري التغذية الراجعة اليت جيب أفراعى فعل عن سؤال السائل، 

:ني املرسلني واملستقبلني كما يليوميكن متثيل الدارة التواصلية ب

النهر         

املطر                                         اجلدول

لبحرا

:الرسالة) 2

جاءت الرسالة يف إحدى عشر سطرا، مل تظهر فقراا ألن كامل النص عبارة عن حوار متبادل بني 
، فكان احلوار مباشرا دون متهيد ملناسبته، أو لقصة)سألت، قال(ها فعال السؤال والقول يف املاضي سبقالشخصيات، 

لكن مل يوضح بداية فعل السؤال وفعل القول بشرطة تبني فيها الغرض منه، ولكن اتضح املقصود من خالل احلوار، 
احلوارنكما كا.وهي من مميزات النص احلواري، كما أا تساعد القارئ على إدراك االنتقال بني حوار وحوار آخر

بالشخصيات املطلوبة ويسأهلا، فالرسالة خيالية ال أساس هلا يف انتقاليا، إن السائل يتنقل من مكان إىل آخر حىت يلتقي
الواقع، إذ أن الشخصيات املذكورة رغم وجودها يف واقع الطفل إال أا ال ميكنها التحدث، ولكن استنطاقها بني 

ياة أكثر، للطفل أن ال شيء مستحيل يف عامل القصص واحلكايا، ولكن العربة املستخلصة واقعية، ومفيدة ملعرفة احل

السائل
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فالطفل يف هذه املرحلة حيبذ هذا النوع من النصوص اخليالية، رغم إدراكه للحقيقة، فعنصر التشويق مهم لإلقبال على 
. الرسالة أوال، مث حملاولة فهمها

كاملة، أي أن كاتب النص مل يبدأ كالمه مث ترك : لقد روعيت شروط الرسالة اليت ذكرت سابقا، فهي·
ما أا واضحة لطفل يف هذا السن، فهي عبارة عن أسئلة وأجوبة ولكن بعض املعلومات ايته مفتوحة، ك

اليت حتملها حتتاج إىل شرح من طرف املعلم، كما أا صحيحة شكال ومضمونا، أي ال حتمل معلومات 
باملقارنة معاعد املتعارف عليها، وهي خمتصرة خاطئة كما أن تراكيبها اللغوية صحيحة من حيث القو

نصوص أخرى فهي قصرية، ومجلها بسيطة، وهي أيضا مؤدبة ألا رسالة تعليمية موجهة ألطفال يف 
املدرسة، لذلك تراعى اجلوانب األخالقية يف احلديث لتربية النشء عليها، وهي نظيفة خالية من العبارات 

صفات يساعد على التفاعل، القبيحة، ووضعت يف إطار الئق جتعل القارئ يقبل عليها، ومتيز الرسالة ذه ال
فاملرسل مدرك متاما ملوضوع الرسالة واستطاع توجيهه يف قالب احترم خصوصياا وشروطها، كما أن النص 

على التحاور به، ويعلمه أساليبه، ولكن حبذا لو احتوت هذه الرسالة على احلواري يشجع القارئ
وجيعلهم حيسون بقرب النص منهم، فلو كان شخصيات بشرية يف سن  املتعلمني حىت يثري ذلك خياهلم، 
.احلوار يف قالب قصصي مع أحداث متطورة لكان ذلك أفضل

:السياق) 3

:السياق اللغوي·

أو من ناحية الصوتإن السياق اللغوي هو شكل الرسالة وعناصرها املشكلة هلا سواء من 
تتخللها عالمات استفهام ونقاط وفواصل رة عن أمساء وأفعال كونت الرسالة،وقد كان عباناحية الرموز املكتوبة، 

لكن مل يكشف السياق اللغوي عن مكان وزمان الرسالة، سوى أا الطبيعة دالة على مواصلة احلديث أو قطعه،
.ختلف متظهراا املائيةمب

:السياق غري اللغوي·

اللغوي من خالل هذا النص، فهو يدور يف حميط واسع هو الطبيعة غريياقمل يتحدد الس
فالسياقات النفسية واالجتماعية والثقافية ال ميكن ) املطر، اجلدول، النهر، البحر(وخيص املاء مبختلف ينابيعه ومشاربه 

الة ومستقبلها بشريان حتديدها من هذا النص، سوى أنه تعليمي، وألنه ال خيص شخصيات بشرية، ولكن مرسل الرس
وسياقهما ال ميكن حتديده ما داما مستترين وراء النص، إال أن املرسل يتمتع بثقافة واسعة وحبنكة تساعده على إرسال 

.معلومات علمية صعبة الفهم يف رسالة خمتصرة وواضحة
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:القناة) 4

، واحلوار )قارئ النص(واملستقبل ) تب النصكا(الكتاب املدرسي هو القناة الناقلة للرسالة ما بني املرسل 
.املباشر هو الرابط بني شخصيات النص الداخلية، رغم غرابة األمر وعدم واقعيته

:الشفرة) 5

ات اللغة العربية املكتوبة هي الشفرة  املتبادلة بني كاتب النص وقارئه، واللغة الشفوية هي السنن بني شخصي
.األطراف على معرفة مسبقة ا، حىت تكون الرسالة واضحة ومفهومةضحة، وكلالنص، وهي مفهومة ووا

.اخترب ذكاءك: النص السادس

.شعري:    نوع النـص

، تنتهي بروي خمتلف خيتلف هذا النص عن بقية النصوص اليت رأيناها، فهو عبارة عن أبيات شعرية منظومة
بالنص اللغز، ألنه ميثل لغزا يدور حول شخصية معينة تكتشف من خالل قراءة يف كل بيتني، وميكن تسمية هذا النص 

األبيات، والكشف عن دالالا، كما أن الصورة املرافقة للنص تساعد الطفل حلل هذا اللغز، أما العنوان فيدل على 
ة مدى استيعابه للغته ، فهو يهدف إىل اختبار ذكاء الطفل، وحماولة معرف"اخترب ذكاءك"اهلدف من خالل هذا النص 

.ومفاهيمها

:وميكن متثيل الدارة التواصلية يف هذا النص من خالل اجلدول التايل

الشفرةالقناةالسياقالرسالةاملرسل إليهاملرسل

الكتـــــاب -.سياق لغوي-.شعرية-.قارئ النص-.كاتب النص-
.املدرسي

ــة - ــة العربي اللغ
.املكتوبةالشعرية

:رسلامل) 1

شخصية املرسل يف قالب جديدتبرزفيهشخصيات، وحيتوي علىكاتبه، ألنه ال هويف هذا النصاملرسل ·
وهو يف هذا .وهي شخصية الشاعر، املتمكن من اللغة العربية، والذي يستطيع استعماهلا وقتما وكيفما شاء

شعرية، اختذت صفة اللغز، وقصده يف النص ال يبلغ رسالته التعليمية بشكل مباشر، وإمنا ضمنها يف أبيات 
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ذلك تعليمي بالدرجة األوىل، إذ أنه يدفع املرسل إليه إىل إعمال تفكريه، وحثه على املالحظة الدقيقة 
.ومالحقة املعىن املقصود، دون إعطائه إياه مباشرة

إرسال املعرفة عن إن عالقته بقرائه مهنية، كما أا أبوية بعض الشيء، فهذا خطاب الكبري للصغري، حاول ·
.مسلية، تثري إعجاب املتعلم وتدفعه لفهم اللغة أكثرلعبةطريق 

:املرسل إليه) 2

وهو قارئ النص واملعين األول واألخري ذه الرسالة الشعرية، إنه متعلم السنة الثانية من التعليم االبتدائي، يف ·
األيام ترفيهيا أيضا، ألن النصوص املقدمة وقصده من النصوص اليت يقرؤها قصد تعلمي، وأصبح معاجلزائر، 

.توفر املتعة والتسلية له، كما أن جو املنافسة بني الزمالء داخل القسم يزيد هذه املتعة، والتحمس للدراسة

إن قارئ النص ليس قارئا حمترفا يفهم خبايا اللغة العربية، وقد تعرف قبال على النص الشعري من خالل ·
اليت تكون يف آخر كل حمور، ولكن هذا النص قدم له ضمن نشاط القراءة، حتت صيغة احملفوظات واألناشيد 

، واملطلوب منه قراءة النص قراءة سليمة، مع مراعاة التنغيمات املناسبة، وفهم الدالالت اليت حتتويها "أقرأ"
ا النص، وعالقته الكلمات، وهي يف أغلبها معروفة، كما عليه اكتشاف الشخصية اخلفية اليت يقصد إليها هذ

باملرسل هي عالقة غري مباشرة، ألما ال يتحدثان بصيغة املتكلم، واملرسل دائما خيتبأ وراء نصوصه، وإمنا 
املرسل إليه يتعامل مع النص مباشرة، أي مع الرسالة دون حتديد نوعية مرسلها وصفته، هلذا يكون االتصال 

ا، فإن املرسل جمهول بالنسبة للطرف الثاين، أما التفاعل القائم بينهما غري مباشر، وإن كان املرسل إليه معروف
بينهما فهو ال يظهر مباشرة، وقد ال نلمسه إال يف حجرة الصف، حيث يتفاعل املتعلمون مع النص، 

.ويتقبلونه، وتظهر مشاعرهم وحركام الدالة على كيفية تقبله

والصيغ " الطفل"مث يوضح املقصود يف قوله " لتراهيهزك،"إن يف النص بعض الصيغ اليت ختاطب القارئ مثل ·
، وهي تدل على نوعية املخاطب املقصود من خالل هذا النص وهو "يداعبه، هم، ليضربه"الدالة عليه هي 

.الطفل

:الرسالة) 3

إن هذه الرسالة هي رسالة شعرية تتضمن اإلخبار عن معلومة معينة، ولكنها خفية، إذ شكلت هذه 
حبر املتدارك، وهذا بإدخال الرسالة كلغز حيتاج إىل إجابة واحدة بسيطة وحمددة، وتتكون من ستة أبيات منظومة وفق 

، أما يف "الراء"رف الروي يف البيتني األولني هو حبعض الزحافات عليه، أما حرف الروي فيختلف يف كل بيتني، ف
تبدأ األبيات األربعة األوىل بأفعال مضارعة، بينما يبدأ البيت ما ".لنونا"، ويف البيتني األخريين "الالم"البيتني الوسطني 
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، وخياطب يف ذات "القط"، فالرسالة تتحدث عن شخصية معينة وهي "لكن"قبل األخري باسم، والبيت األخري بـ 
نص خادمة له، من خالل الصورة، فالصورة املرافقة لليتضحالوقت القارئ بأفعال املضارع، كما أن جواب الرسالة 

ووضعت فوقها عالمات استفهام، وهي عالمات دالة على " والدجاجةاألرنب، القط، "إذ مثلت ثالثة حيوانات وهي 
اختبار "، كما أن عنوان الرسالة يدل على الغرض منها وهو "من املقصود من بني هذه احليوانات؟"السؤال القائل 

".الذكاء

اختبار ذكاء الطفل اللغوي، فلطاملا كانت األلغاز مصدر متعة وفائدة إن مثل هذه الرسائل مهمة وفعالة يف·
كما تساهم يف تنمية ذكاء الطفل، وهي تدخل ضمن األدب الشعيب، وهذا النص هو ملختلف شرائح اتمع، 

.حيث تكامل فيه النص مع الصورة إلجياد حل اللغز. الوحيد يف الكتاب املدرسي الذي صيغ ذه الطريقة

د بعض جتوي هذه الرسالة على كلمات غامضة، وما غاب عن ذهن املتعلم يشرحه له املعلم، ولكن توال حت·
الكلمات اليت ارتأى كاتب النص ومؤلف الكتاب أا قد تكون صعبة الفهم عند املتعلم وقد عينت بلون 

.أمحر، وشرحت يف الصفحة املقابلة

:السياق) 4

:السياق اللغوي·

إن السياق اللغوي هلذا النص هو سياق شعري،كونته جمموعة أبيات مكونة من كلمات 
مكونة بدورها من أصوات وحروف ركبت وفق القواعد العربية املتعارف عليها، كما ...) أمساء، أفعال، حروف(

، وهذا "اخلليل"تلميذ " ألخفشا"ركب النص وفق وزن من األوزان العربية املعروفة وهو حبر املتدارك الذي اكتشفه 
"البحر يتكون من تفعيالت سهلة وبسيطة ذات إيقاع راقص، وهي ولكن دخلته بعض ". فعلن فعلن فعلن فعلن: 

ومبا أن هذا النص شعري بسيط موجه لغرض حمدد . الزحافات اليت طوعت الكلمات ملناسبة املغزى املقصود من النص
لزمان غري موجودة، كما أن السياق غري اللغوي من اجتماعي وثقايف واقتصادي، فإن السياقات الدالة على املكان وا

وإمياءات وغريها غري موجودة، ألنه ال يتحدث عن شخصيات فعلية وأحداث تتضح من خالهلا كل السياقات 
. املذكورة سابقا

:القناة) 5

، الذي اطلع من خالله املستقبل على رسالة القناة الواصلة بني املرسل واملرسل إليه هي الكتاب املدرسي
.املرسل، وتفاعل معها

.وهي اللغة العربية املكتوبة، واليت جاءت يف قالب شعري، أغلب كلماا مفهومة لدى الطرفني:الشفرة) 6
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:قاط التشابه واالختالف بني كتايب اللغة العربية للسنة األوىل والثانية ابتدائين-3. 2

، وال بد من إن كال من كتايب اللغة العربية للسنة األوىل والثانية ابتدائي مها كتابان موجهان لفئة معينة
وجود نقاط اختالف بينهما وهي كثرية، ولكن نقاط التشابه قد ال تتوفر بكثرة، خاصة أن مؤلفي الكتابني خمتلفون، 

:وميكن حصرها فيما يلي

:نقاط التشابه-أ

ال الكتابني تعليميني، أي أما يطبقان سياسة وزارة التعليم اجلديدة املتمثلة يف اإلصالح التربوي والذي إن ك-1
، لذلك صمم الكتابان ليدعما هذا اإلصالح، وجاءت موضوعاته ومتارينه املصاحبة "املقاربة بالكفاءات"اصطلح عليه 

.طبقا لدراسات عديدة

الكتب املدرسية، من وضوح املواضيع، واخلطوط، والصور املرافقة املتنوعة، مراعاة الشروط الضرورية إلجناز-2
.والفضاءات املناسبة

، )قراءة، كتابة، تعبري شفوي وكتايب(احتواء الكتابني على مواضيع ومتارين خاصة بكل أنشطة اللغة املختلفة -3
املرتكز األساسي هلذه األنشطة، فلم يعد ويدخل هذا النظام ضمن ما مسي باملقاربة النصية، اليت جتعل من النص

.الكتاب خاصا بالقراءة فقط، بل ببقية أنشطة اللغة األخرى

.إن نوعية أوراق الكتابني متشاة، فهي من النوع الرديء، سريع التلف-4

الثانية ، ويف كتاب السنة"جدول احملتويات"يف مقدمة الكتابني جدول اصطلح عليه يف كتاب السنة األوىل بـ -5
، وكالمها عبارة عن جدول يفصل فيه مواضيع ونصوص الكتاب املدرسي، وكذا خمتلف النشاطات "الفهرس"بـ 

.واملشاريع اليت يتضمنها الكتاب

، وسنذكر أمثلة عن ذلك بالترتيب حسب املستوى، فمثال جند من ناحية الكتابنيالحظنا تشاا يف بعض نصوص -6
، وكالمها يتحدثان "يوم العيد- صباح العيد"وفيهما وصف لغرف املرتل وأثاثه، ونصا " امرتلن-مرتل رضا"النصوص 

يف كتاب السنة األوىل، وفيه درسان األول "املواصالت واالتصال"أما من ناحية احملاور فنجد حمور عن عيد الفطر، 
وفيه إضافات عن " النقل واملواصالت"، وحمور السنة الثانية بعنوان "يف نادي اإلنترنت"عن حمطة القطار، والثاين 

وفيه حديث عن وسائل االتصال املعروفة " اإلعالم ووسائل االتصال"وسائل النقل غري القطار، وحمور آخر بعنوان 
.خبالف اإلنترنت
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:نقاط االختالف- ب

املقبلون اجلدد ، وهم وجه كل كتاب لفئة عمرية معينة، فكتاب السنة األوىل وجه ملتعلمني يف سن ست سنوات-1
والذين ال ميلكون أية خربة مسبقة، وكتاب السنة الثانية موجه ملتعلمني يف عمر سبع سنوات، ،واملدرسةعلى التعلم

.خربة مسبقة عن املدرسة ونشاطااولديهم

ع الكتاب ، مع عنوان فرعي دال على نو"اللغة العربية: "عنوان الكتابني خمتلف، فعنوان كتاب السنة األوىل هو-2
كتايب يف : "وعنوان فرعي آخر حتت عنوان" لغيت الوظيفية: "، أما عنوان كتاب السنة الثانية فهو"كتاب التلميذ"وهو 

وديناميكية من واستعماال، والفرق بني معنيي العنوانني واضح، وكأن كتاب السنة الثانية أكثر حيوية "اللغة العربية
، رغم أن مواضيع الكتابني معا تدل على هذا املصطلح الفعال "الوظيفية"يه كلمة كتاب السنة األوىل وهذا ما تدل عل

.يف تعليم نشاطات اللغة العربية

اختلف مؤلفو الكتابني، فنجد أن مؤلفي كتاب السنة األوىل مخسة، مع مشرف وهو أستاذ جامعي، والبقية -3
أستاذان جامعيان ومل يشاركا كتاب السنة الثانية فهمالفاأما مؤمفتشون يف سلك التربية وأستاذ يف التعليم الثانوي، 

يف تأليف كتاب السنة األوىل، مبعىن عدم وجود تكامل واتفاق بني املؤلفني مما يولد عدم التكامل بني مواضيع 
، وعدم وجود ذكر ألي دار "منشورات الشهاب"الكتابني، إضافة إىل وجود دار النشر يف كتاب السنة األوىل وهي 

.نشر يف كتاب السنة الثانية

احتوى كتاب السنة األوىل على بطاقة تعريفية للكتاب، ذكر فيها عنوان الكتاب، وعدد الصفحات، واحلجم، -4
والرقم، واإليداع القانوين، وصاحبا الرسوم، وخمرج الصفحات الداخلية والغالف، يف حني غابت مثل هذه املعلومات 

.عن كتاب السنة الثانية

تلف غالفا الكتابني وواجهتهما الداخلية، وهذا طبيعي كون الكتابني موجهني لفئتني خمتلفتني، كما جيب أن خي-5
يكون لكل كتاب أسلوبه وألوانه وصوره اخلاصة، اليت تعرب عن مواضيعه املختلفة، كما ال يوجد فرق كبري يف عدد 

، يف حني نقصت صفحتني يف )176" (ني صفحةمئة وستة وسبع"الصفحات، إذ بلغت صفحات كتاب السنة األوىل 
).174" (مئة وأربعة وسبعون صفحة"كتاب السنة الثانية، أي أن عددها 

ستة ، بينما حيتوي كتاب السنة الثانية علىموزعا على مثانية حماوردرساثالثنيحيتوي كتاب السنة األوىل على -6
دروس السنة الثانية، وبالتايل تكثيف برنامج اللغة على زيادةوهذا حييل، ومخسني درسا موزعا على أربعة عشر حمورا

ربنامج السنة الثانية يفرض تدريس درسني يف األسبوع، أما يف يعود إىل توزيع الدروس املختلف فوالسبب العربية، 
، ومنو قدرم ألوىل فيدرس درس واحد يف األسبوع، كما يدل على منو ملكة القراءة لدى متعلمي السنة الثانيةالسنة ا

.على االستيعاب وفهم الدروس والتقدم فيها
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كثرة الصور التوضيحية وكربها ووضوحها يف كتاب السنة الثانية مقارنة بكتاب السنة األوىل، وهذا راجع إىل -7
اختالف مصوري الرسومات، وكذا دار النشر، إذ تتميز صور كتاب السنة األوىل بالنمطية يف األلوان، مع صغر 

تواجد فيه الشخصيات املرسومة، مع تصور املرافقة للنصوص اللغوية، وبترها حيث ال يتضح فضاء الصورة اليت ال
منها إىل الصور الطبيعية الواقعية، ومن املفروض يف السنة األوىل أن اقتراب هذه الصور إىل الصور الكاريكاتورية

ل يف هذه املرحلة اليت مييل فيها إىل اللعب واملرح، تكون الصور هي أساس الكتاب أكثر من اللغة، ذلك أن الطف
يفضل تصفح الصور، وبواسطتها ينجذب إىل النص املكتوب واخلطوط، والواضح أن كتاب السنة الثانية قد اقترب 
نوعا ما مما هو مطلوب يف جمال الصور، فصوره واضحة وتقترب إىل الصور الطبيعية، كما أن يف بداية كل حمور 

ة تعرب عما حيتويه، وإىل جانب كل نص صورة كبرية وواضحة أكرب من النص، وفضاؤها كامل، مما حييل صورة مكرب
عن خربة يف هذا اال، ولكن نوعية األوراق واأللوان املستعملة يف كال الكتابني تنقص من جاذبية الصور ومن 

.جتها

رضا ةيف كتاب السنة األوىل، شخصيلرئيسيةالشخصية اكانتإذا يف الشخصيات الرئيسية، تغريالحظنا -8
األحداث والتطورات احلاصلة له من خالله، من خالله وعائلته، فرضا هو الشخصية املركزية، الذي يتابع الطفل 

، مث تنوع يف وعائلتها" سلمى"، وصارت يف كتاب السنة الثانية شخصية إضافة إىل األشخاص الذين يلتقي م
مثلت كإحدى الشخصيات يف كتاب " سلمى"صوص، وغياا يف نصوص أخرى، رغم أن الشخصيات يف بعض الن

السنة األوىل لكن مل يركز عليها بالشكل الكايف الذي يستطيع الطفل التعرف فيه على عائلتها وبقية أصدقائها، أما 
عمل غري املتكامل واجلدي بني وعائلته فقد اختفوا متاما يف كتاب السنة الثانية، مما يوضح اخللل الناجم عن ال" رضا"

، وهذا ما يسبب فجوة معلوماتية يف ذهن الطفل الذي جيد نفسه أمام شخصيات جديدة ومواضيع غري مؤلفي الكتابني
متكاملة ومكملة ملواضيع السنة األوىل، ألن الطفل يف املرحلة األوىل يتأثر تأثرا كبريا بشخصيات احلكاية ويتخيلها، 

داث، ويتوقع املتابعة معها يف مراحله الالحقة، فكان األوىل غياب الشخصيات السابقة ويعيش معها كل األح
.بالتدريج

كانت نصوص السنة األوىل بسيطة، ومجلها قصرية جدا، وصيغة ا يف مستوى النصوص، إذ تطورنالحظ-9
الفقرات واجلمل، دية والعمق، وطول ما اتسمت نصوص السنة الثانية باجل، بين"أستمع وأشاهد"النصوص هي 

لتمكن املتعلمني يف هذه املرحلة من القراءة، كما نالحظ وكأن هناك قفزة نوعية يف " أقرأ"وتبدلت الصيغة إىل 
مستوى النصوص، مما حييل إىل اختالف مؤلفي الكتابني، كما تنوعت نصوص السنة الثانية واختلفت صيغها، 

سألت املطر، وحيوانات البحر، واجلزائر تتحدث، "نصوص وصارت أكثر جاذبية من نصوص السنة األوىل، مثل 
وغريها من النصوص املشوقة اليت " واملسرح، واألرنب واألسد، وفصول السنة، واخترب ذكاءك، وأجزاء احلاسوب

ف بنفسها وعملها، وهذا يتعرالتحدث يف النص ووخيايل، مسحت جلمادات وخملوقات بالقالب قصصي،وضعت يف 
.سبة لألطفال يف مثل هذه السن، فهم أميل إىل اخليال واإلبداع، واللعب والترفيه من التعليم اجلاداألمر مهم بالن
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متيز كتاب السنة األوىل بكثرة التمارين واألشغال اللغوية مقارنة بكتاب السنة الثانية، ذلك أن الطفل يف السنة -10
ع وتقليده للمعلم، وتثبيتها كتابة ومساعا وترديدا، أما األوىل حيتاج إىل تأكيد معلوماته املكتسبة عن طريق السما

متارين السنة الثانية فقد وضعت لشرح املفردات الصعبة ومراجعة بعض التراكيب اللغوية، إال أن املتعلم يف هذه السنة 
طب العقل ال زال حيتاج إىل نشاطات لغوية وترفيهية يف نفس الوقت، ذلك أن املالحظ على كتاب هذه السنة أنه خيا

الناضج أكثر مما خياطب طفال ذو سبع سنوات، فكثرة النصوص تولد اإلرهاق، فالسنتني األوىل والثانية تعتربان سنتا 
.أكثر من اجلدية يف التعليم، لذلك كان األجدى أن يكون االنتقال تدرجيياالتعليم الترفيهيمتهيد لتعلم اللغة عن طريق 

ري إىل أن نقاط االختالف أكثر بكثري من نقاط التشابه بني الكتابني، وهذا األمر نستخلص يف األخ
طبيعي كون الكتابان موجهان لفئتني خمتلفتني، وكان من املفروض أن يكمل أحدمها اآلخر، إال أن بعض النقائص قد 

حلاجات الطفل املعرفية، والنفسية، اعترضتهما، خاصة أن مؤلفي الكتابني خمتلفني، هلذا وجدنا قصورا يف تلبية الكتابني
لذا ال بد من تدخل أخصائيني نفسيني ولغويني وعارفني بالصور اخلاصة باألطفال، وتوحدهم إلنتاج كتب متكاملة 
فيما بينها، حىت يتم التفاعل يف خمتلف السنوات، كما ال بد أن يطغى عنصر اجلاذبية فيها خاصة يف املراحل األوىل، 

سؤولة بدرجة كبرية يف حتفيز املتعلم لتصفح الكتاب، واإلقبال عليه وعلى تعلم الرموز املكتوبة، ألن اجلاذبية م
واالستعانة به لتحصيل املعرفة الالزمة خاصة وأنه الوسيلة الوحيدة تقريبا املستعملة يف تعليم اللغة، واليت جيب أيضا 

.دعمها مبختلف الوسائل املساعدة
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II -لنشاط القراءة داخل الصف، واستبيان خاص مبعلمي الطور األولدراسة ميدانية:

:فرضيات البحث-أ

ارتأينا طرح جمموعة من الفرضيات اليت تصورناها، قبل الشروع يف البحث امليداين، وتبقى هذه 
:ا من خالل املالحظة واملعاينة الواقعية، وهي كالتايلجمرد فرضيات قد تؤكدها أو تفندها النتائج املتوصل إليه

استعمال اللغة العربية استعماال سليما، مما يعين عدم اكتساا يف مراحلهم املتقدمة نقصور التالميذ ع-1
).مرحلة الطور األول من التعليم االبتدائي(

له يتعامل مع أمور جمردة بعض نصوص الكتاب املدرسي غري مالئمة للمستوى املعريف للطفل، مما جيع-2
.وخيالية

.هان املتعلمنيملتنوعة خاصة اللغوية منها إىل أذتقريب املعارف انأساليب املعلمني قاصرة ع-3

مما يؤدي إىل عدم غياب التواصل فيما بني املتعلمني أنفسهم وبني املعلم واملتعلمني، بواسطة اللغة-4
.كفاءة لغوية وأخرى تواصليةمااكتس

ات حوارية، متثيليات، خماطبة املعلم، عيوض(ضع املتعلمني يف مواقف حية يستعملون فيها لغتهم ضرورة و-5
...).خماطبة الزمالء، التعبري عن آرائهم ومواقفهم املتنوعة

:اختيار العينة- ب

من والية اخترنا قسمني من السنة األوىل وقسمني آخرين من السنة الثانية يف مدرستني خمتلفتني
جيجل، أوالمها حضرية، وثانيهما ريفية جبلية، كما عاينا أقسام السنة الثالثة ملعرفة مدى تقدم املتعلمني يف اللغة 

وحضرنا حصص نشاط القراءة يف هذه األقسام، حسب مدة زمنية معينة، بفضل ما اكتسبوه يف السنتني السابقتني،
مدى تفاعل املتعلمني داخل القسم، واألساليب املتبعة يف تعليم القراءة، كما اخترنا فيها التنوع يف النصوص، ملالحظة 

الطور (ئي قمنا بتوزيع استبيانات، وكان اتمع األصلي للعينة ممثال يف معلمي السنتني األوىل والثانية من التعليم االبتدا
نات، وكان ذلك يف والية جيجل، منوعني على أساس االختيار العشوائي للعي) 200(، اخترنا منهم مئيت معلم )األول

.بني املناطق احلضرية وشبه احلضرية والريفية واجلبلية

استبيانا، وبعد مراجعة أجوبة املفحوصني حتصلنا على نتائج تقريبية تبني آراء ) 120(استلمنا منها مئة وعشرين 
ملدارس، كما أن هذه االستبيانات تساعد على دعم أصحاا، وال تنطبق بالضرورة على آراء مجيع املعلمني يف خمتلف ا

.البحث، وعلى إلقاء نظرة على واقع تعليم القراءة
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:منهج البحث-ج

": هويتين"، وهذا ملالءمة أبعاد حبثنا، والدراسة الوصفية كما عرفها التحليلياخترنا املنهج الوصفي 
كما 1»قة بظاهرة أو موقف، أو جمموعة من األحداث، أو جمموعة من األوضاعدراسة احلقائق الراهنة واملتعلتتضمن «

يتطلب مجع البيانات لكي خيترب الفروض أو جييب عن األسئلة اليت تتعلق باحلالة الراهنة للموضوع قيد «يعرف بأنه 
2»والدراسة الوصفية حتدد ما عليه األشياء وتثبت أوصافها. البحث

ج الوصفي دف الكشف عن األسلوب املتبع يف تعليم القراءة، والطريقة اليت يسري وفقها وعليه استخدمنا املنه
، كما استعنا باملنهج املقارن ملقارنة النتائج بني األقسام احلضرية واجلبلية، وقد دونت على شكل مالحظات الدرس

.عامة

:أداة البحث-د

ات، منها عمليات سرب اآلراء، االستبيانات، واملقابالت، إن البحث الوصفي حيتاج إىل عدة أدو
ويستقدم الباحث هذه األدوات يف دراسته حىت يتمكن من تغطية املوقف أو الظاهرة، وحىت جنمع هذه البيانات 

مستعينني يف ذلك جبدول واحلقائق قمنا حبضور حصص نشاط القراءة مما يسمح لنا مبعاينة كيفية سري دروس القراءة
اخلاص باملقاربة التواصلية املستعملة يف تعليم اللغات، وقد وضع هذا الباحث جمموعة من املالحظات اليت " الندرزف"

، كما قمنا بإعداد استبيان للوقوف على مدى إدراك املعلمني ملا يسمى املقاربة تقيس كالم كل من املعلم واملتعلم
. اط القراءةالتواصلية وعلى مدى تطبيقهم إياها خاصة أثناء نش

.290ص،1962. القاهرة،ر العريبدار الفك. أسس البحث االجتماعي: مجال زكي، السيد ياسني1
.215ص،1993،القاهرة،دار النهضة العربية،جابر عبد احلميد جابر: تر،مهارات البحث التربوي: جاي. ر. ل2
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:نشاط القراءة داخل القسم-1

ملعاينة سري نشاط القراءة داخل القسم كما هو يف يف والية جيجلفضلنا الذهاب ملؤسستني
، وقد قصدنا حضريةوثانيهما جبليةكانت أوالمها الواقع، ولتأكيد مدى صحة الفرضيات املطروحة يف هذا امليدان،

اخترنا استعمال جدول علمي خاص باملقاربة التواصلية كما وضعه العامل كماوىل والثانية،قسمني من السنتني األ
فكانت .، وهو من بني اجلداول املستعملة يف قياس مدى تفاعل كل من املتعلمني واملعلم يف درس معني"فالندرز"

:كالتايلاملتوصل إليهاالنتائج

:السنة األوىل-1

:جلبليةاملدرسة ا-أ

.مرتل رضا: الدرس األول

القسم الثاينالقسم األول

4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة 4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة عدد احلصص

2021232513151919نسبة التفاعل

63,33%63,33%50%43,33%83,33%76,67%70%66,67%النسب املئوية

القسمني، وهو فارق شاسع جدا، إذ تبذل معلمة الواضح بنيمن خالل نتائج هذا اجلدول يتبني لنا الفارق ·
. القسم األول جهدها يف إيصال املعلومات بالتدريج، مع تكرير كلمات ومجل النص، لتثبيتها يف أذهان املتعلمني

فة، والتعامل مع الكتاب املدرسي، فهذا الدرس هو الدرس وجتدر اإلشارة إىل أن املتعلمني يف بداية تلقيهم املعر
الثالث الذي يتعاملون من خالله مع رموز مكتوبة، وتكون البداية عادة بأسئلة حول الصور املرافقة للنص، مث تقرأ 
املعلمة مرارا وتكرارا النص، وحتاول حتفيظهم الكلمات املوجودة يف الصفحة املقابلة للنص، وهذه الكلمات 

كون عادة متبوعة بصور يستطيع الطفل من خالهلا حفظ الكلمة عن طريق حفظ الصورة، ولقلة الوسائل ت
املساعدة فإن املعلمة تقوم باجتهاد شخصي، واملتمثل يف كتابة الكلمات خبط واضح على السبورة مع استعمال 

ت، كما تدير كتاا املدرسي األلوان للكشف عن احلرف املقصود، مث تطلب منهم إعادة كتابتها على اللوحا
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كما تدعو التالميذ للتصفيق على من كانت إجابته باجتاههم وتضع أصبعها على الصورة وتطرح السؤال حوهلا،
.وكل هذه االجتهادات واحملاوالت تكاد تنعدم مع معلمة القسم الثاينصحيحة كنوع من التشجيع،

: املتعلمني، واألمثلة عن ذلك كثرية، فمثال يقول أحد املتعلمنيتقوم معلمتا القسمني مبحاوالت عدة لتقومي أخطاء·
.، وتطلب منه إعادة اجلملة"تتكلم"، فتصححها املعلمة "مىن تتلكم مع أمها"

"أو قول آخر ، "ال"صحيح؟ فيجيبون " در"هل قول : ، فتوجه املعلمة اخلطاب للمتعلمني"مىن در مع أمها: 
، ويف هذا الفعل حماولة إلشراك اجلميع يف جو النص، وترك الفرص هلم لتصحيح وتطلب من أحدهم تصحيح اخلطأ

.أخطاء بعضهم البعض، مما يولد التفاعل فيما بينهم

جند معلمة القسم األول على خالف زميلتها يف القسم الثاين، مهتمة بتصحيح صيغة اإلجابة والتأكيد على ذلك يف ·
فتستوقفه ...." من األب واألم: "جييب أحدهم" م تتكون عائلة رضا؟م: "كل مرة، فإذا طرحت سؤاال كالتايل

"وتطلب منه إعادة صياغة اجلواب ، وهلذا الفعل دوره يف تقومي األخطاء، وتثبيت ..."تتكون عائلة رضا من: 
.التراكيب اللغوية يف أذهام، خاصة أا تتيح الفرص لألغلبية باجلواب وتعيد تصحيح الصياغة يف كل مرة

إن تفاعل املتعلمني واملعلم معا يف هذا النص متوقف على فهم الكلمات اجلديدة عليهم، والتدرج يف حفظها، دون ·
حماولة الفهم العام للنص، وهذا كمرحلة أوىل، فاملطلوب من الطفل يف هذا النص معرفة أمساء غرف املرتل وبعض 

سبوع، رغم أن حمتوى هذا النص ال حصص األذهنه وإعادة مثل هذه النشاطات طويفذلكاألثاث، وترسيخ 
.بعيد عن عيشة أغلبية سكان املنطقة، إذ ال حتتوي منازهلم على كل تلك الغرف، واألثاث

يالحظ يف القسم األول متكن أكثر من نصف العدد من حفظ الكلمات وشكل رموزها، يف حني تضعف النسبة ·
.يخ الفهم يف أذهان من مل يشاركوا أو حيضروا الدرسيف القسم الثاين، وهذا لعدم اكتراث املعلمة بترس

ملدرسة مباشرة، تأثري الدارجة السليب على حتصيل املتعلمني للغة الفصيحة، ألم يف مرحلة انتقالية من املرتل إىل ا·
حتضريي يف هذه املدرسة، كما جتدر اإلشارة إىل كثرة عدد من هم يف سن اخلامسة؛ أي سن وهذا لغياب قسم 

سم التحضريي، بطريقة غري قانونية واضحة لغياب النظام داخل املدرسة، كما أن األطفال متأثرون جدا الق
= الكوزينة: "ببيئتهم، وعدم توفري األهل هلم االهتمام الالزم، فهم يطلقون املصطلحات التالية على بعض الصور

"....املطبخة-الفرن= الكوشة"، "املرتل= القريب"، "املطبخ
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.حول مائدة العشاء: س الثاينالدر

القسم الثاينالقسم األول

4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة 4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة عدد احلصص

1820222214171718نسبة التفاعل

60%56,7%56,7%46,7%73,33%73,33%66,67%60%النسب املئوية

التايل نسبة التفاعل الكبرية يف القسم األول على خالف القسم الثاين، ولكن يالحظ من خالل نتائج اجلدول ·
النسبة يف القسم األول قلت مقارنة بالسابق، بينما ارتفعت يف القسم الثاين، ولكن النتائج عموما تبقى متوسطة، 

حبفظ الكلمات، واجلمل، ليسوا مطالبني بقراءة النص، وإمنا- كما ذكرنا آنفا–ذلك أن املتعلمني يف هذه املرحلة 
وإجادة صياغة اإلجابة، ووصف الصور، ويف ذلك بعض العناء، حىت يغىن قاموسهم اللغوي، ويتقدموا حىت آخر 
السنة، وال زال متعلمو القسم األول جييبون عن غالبية األسئلة، كما ال زالت معلمتهم تبذل جهدها مبختلف 

نت نسبة املتفاعلني يف القسم الثاين، وأدجموا يف املشاركة مع بقية الوسائل حىت توصل هلم املعلومات، كما حتس
.زمالئهم، إال أن املعلمة ال تبذل أي جهد شخصي سوى تقومي بعض األخطاء، والثناء على املتقدم يف التحصيل

احلواري األمري، ميثل هذا النص أكثر من سابقه، حياة مل يعتدها األطفال يف البيئة اجلبلية، إذ هو ينتمي إىل النوع ·
يشعر " رضا"وا يف األكل، ولكن تأخر األب جعل ؤفالعائلة جمتمعة على طاولة العشاء تنتظر قدوم األب حىت يبد

باجلوع ويطلب من أمه تناول عشائه، لكنها رته، إىل أن جاء األب ووعد بعدم التأخر ثانية، فمعظم العائالت ال 
ال تنتظر جميء األب حىت تبدأ األكل، وال جتتمع كلها على الطاولة تتعرض ملثل هذه املواقف، كما أا قد 

الفخمة، كما هو موضح يف الصورة، ولكنه أمر قد ال يكون مستغربا عند األغلبية، إال أن هذا النص القصري ال 
ميثل قصة مثرية لطفل يف سن ست سنوات، كما أنه  ال يعرب عن قيمة واقعية تستحق سردها، ولكنه نص بسيط
يف حمتواه، سهل الفهم، وقد ال يتيح فرصا كثرية للتفاعل، وإبداء اآلراء، وأظن أن اهلدف من وراء ذلك جمرد 
حفظ بعض الكلمات، وليس التفاعل داخل القسم، ولكن املالحظ أن غالبية متعلمي القسم األول يف تقدم 

لحوظا، فهم يكررون نفس األخطاء السابقة، مستمر يوما بعد يوم، بينما ال يتقدم متعلمو القسم الثاين، تقدما م
وال حيفظون بعض الكلمات اليت مرت عليهم من قبل، وعدد املشاركني أقل من نصف عدد املتعلمني، مما 

.يستدعي ضرورة استعمال بعض الوسائل املساعدة لتحميسهم للقراءة
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.رضا يدخل املدرسة: الدرس الثالث

القسم الثاينالقسم األول

4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة 4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة صصعدد احل

1920222416171921نسبة التفاعل

70%63,33%56,67%53,33%80%73,33%66,66%63,33%النسب املئوية

بق، إال أن نتائج يتبني من خالل نتائج اجلدول التقدم يف نسبة التفاعل داخل القسمني معا مقارنة بالدرس السا·
وهذا %50القسم األول تبقى دائما أعلى من نتائج القسم الثاين، لألسباب السالفة الذكر، إال أن مجيعها فاقت 

.القتراب النص املدروس من واقع املتعلم

ي، ذلك إن هذا النص يندرج ضمن احملور الثاين وهو املدرسة، وهذا احملور هو أقرب احملاور إىل عامل املتعلم اليوم·
أن املتعلم بعض مضي عدة أسابيع تعرف على مدرسته ومكوناا، وحصصها، وأوقاا، وتعود على الروتني 
اليومي هلا، لذلك مل تعد املدرسة عاملا غريبا عنه، وإمنا صارت بيته الثاين الذي يعيش فيه خمتلف األحداث، ويتلقن 

ملدرسي، وتعرف عليها، وتفاعل معها ومع يومياا، فيها عدة معارف، كما أنه تعود على شخصيات الكتاب ا
يف هذا النص يدخل ألول مرة املدرسة، وهاهو يعرض " رضا"يف كل خطوة خيطوها، و" رضا"وهو يتابع مسرية 

ومن خالل هذا احلوار مت تعريف أهم ما يلفت انتباه التالميذ، مثل ، "زكريا"ما فيها من خالل حوار مع صديقه 
وكل هذه األمور موجودة داخل القسم ... ة، واألقسام، والسبورة، واملصطبة، واملقاعد والطاوالتالعلم، واملعلم

أو خارجه، وتستطيع املعلمة االستشهاد ا عند احلاجة إليها، لتثبيت املعلومات والكلمات يف أذهام، لذلك 
والكلمات الدالة رد وجودها أمام كانت نسبة التفاعل كبرية هذه املرة، واستطاع التالميذ حفظ أغلب اجلمل 

.أعينهم كل يوم
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.أدوايت املدرسية: الدرس الرابع

نتائج القسمني يف تزايد مستمر وإن كانت هناك بعض النتائج األقل بقليل من السابقة، إال أن احلصيلة عموما ·
تنبئ عن تقدم يف نسبة التفاعل، ويرجع ذلك إىل تعود املتعلمني على جو املدرسة، وعلى أسلوب املعلمات، وكذا 

ع املتعلمني وقدرام، وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة املتعلمني يف القسمني معا قليلة أخذ املعلمتان فكرة عامة عن وض
تلميذا، وهذه النسبة 26تلميذا، والقسم الثاين على 28تلميذا، فالقسم األول حيتوي على 30فهي ال تتعدى 

.مرحية للمعلمني بصفة عامة

رف على أدواته من قبل وإن كان ذلك بلهجته إن هذا النص قريب كسابقه من عامل الطفل اليومي، فقد تع·
"العامية، إال أن املعلمتان من حني آلخر كانتا تسميان هلم األدوات عند قوهلما مثال أخرجوا لوحاتكم، : 

مما يعطي فكرة للمتعلمني عن أمساء أدوام باللغة العربية الفصيحة، ..." أقالمكم، ضعوا حمافظكم على األرض
للطفل وقد أعطى صورة حقيقية عن تصرفاته، فرضا يعرض فرحا أدواته ملعلمته مسميا وهذا النص قريب جدا

يعتذر عن عدم جلبه ألقالم التلوين، ويعد بأن حيضرها حاملا يشتريها له والده، واملعلمة تنصحهم " زكريا"إياها، و
شاجرات مع التالميذ، الذين بترتيب أدوام واحلفاظ عليها، وهذا ما تفعله املعلمات عادة كل يوم، يف شبه م

حياولون أخذ أدوات بعضهم البعض، أو نسيان بعض أدوام، لذلك صور هذا النص جزءا من هذه احلياة 
الروتينية، وسهل على املتعلمني يف كال القسمني التفاعل مع النص وتنويع أمثلتهم، أما الفارق الواضح بني 

يف كل مرة طريقة تشجع فيها التالميذ على املشاركة، وتتيح هلم املعلمتني، هو أن معلمة القسم األول تبتكر 
فرصا أكرب للتعبري، بينما الثانية تقتصر على املتعلمني اجلريئني وكذا املتعودين على املشاركة، كما مل البقية 

يف بيوم، لذين ال يهتم بتدريسهمحبجة عدم فهمهم للنص، أو عدم انتباههم والمباالم به، خاصة املتعلمني ا
كما أا تكثر من معايرة بعضهم مما يسبب اإلحراج هلم وبالتايل انكماشهم وترسيخ فكرة عدم كفاءم مقارنة

القسم الثاينالقسم األول

4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة 4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة عدد احلصص

1821232416182020نسبة التفاعل

66,67%66,67%60%53,33%80%76,67%70%60%ةالنسب املئوي

Université Sétif2



دراسة تطبيقية ميدانيةثالث                                                                الفصل ال

-191 -

فنجد نسبة قليلة من متعلمي القسم األول ال يشاركون أو يفهمون الدرس على عكس ما حيدث يف .بزمالئهم
.القسم الثاين

ل بوضع بعض التالميذ اتهدين يف وضعيات حوارية ممثلني شخصية يف آخر األسبوع تقوم معلمة القسم األو·
، وهذا لتحسني أدائهم، وحتسيسهم مبدى فعاليتهم داخل القسم، وهذا ما مل نلمسه يف "رضا وزكريا واملعلمة"

.القسم الثاين

:املدرسة احلضرية- ب

.يامسينة سلمى: الدرس األول

القسم الثاينالقسم األول

4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة 4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة احلصصعدد

1818221914171718نسبة التفاعل

60%56,7%56,7%46,7%63,33%73,33%60%60%النسب املئوية

احلصتان ف، 50%متقاربة، فنسبه املئوية تفوق نالحظ من خالل نتائج هذا اجلدول أن نتائج القسم األول ·
ا يبدأ يف التعرف على النص، واالستماع إىل قراءة املعلم ومن مث ماألوليتان هلما نفس النتائج ألن املتعلم فيه

تقليده، والتعرف على شكل الرموز املكتوبة، فهو يف هذه املرحلة حياول اكتشاف احلروف عن طريق التعبري 
نصوص فهي للحفظ والترديد وراء املعلمة، وتلقي املساعدة الشفوي واإلمالء، وقراءة كلمات ومجل قصرية، أما ال

من األهل يف املرتل، إن نصف متعلمي القسم قاموا بتحضري النص وحفظه مسبقا، ولتعرف املعلمة مدى استيعام 
.وفهمهم تطرح عدة أسئلة حول النص، وتعطي أمثلة كثرية لتقريب الفهم إليهم، وتنويع معارفهم اللغوية

ففي احلصتني األوليتني قلما ما جييب أغلب املتعلمني على األسئلة املطروحة، أو جييدون القراءة املسترسلة 
وصاروا يعطون ، بلالنصمن استيعابللنص، أما يف احلصتني األخريتني فنالحظ متكن أكثر من نصف عدد املتعلمني 

.ه مجل النص، وتصب يف نفس املوضوعأمثلة تشاب
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وجلهد املعلمة دور كبري يف حتسني أدائهم، من خالل التشجيعات وكلمات الثناء عند اجلواب الصحيح، أو 
تقومي اخللل وطلب اإلعادة، والتشجيع على تقدمي اإلجابة حىت وإن كانت خاطئة، إضافة إىل مالمح وجهها املشجعة 

.املساعدة على ذلكوالراضية، وتفانيها يف تقريب الفهم من خالل اإلشارات والصور

ويف اجلهة املقابلة جند نتائج القسم الثاين ضعيفة بالنسبة للقسم األول، وهذا راجع وال شك إىل قدرات املعلمة ·
احملدودة، فخربة املعلمة األوىل فاقت خربة املعلمة الثانية خاصة مع قسم السنة األوىل، فمعلمة القسم الثاين ال تكثر 

، كما أا داخل القسماليت تساعد الطفل نفسيا على تقدمي اإلجابات واملشاركة يف كل مرة من التشجيعات
املتعلمني، تسلوكياتركز جهدها على املتعلمني املمتازين مهملة املتعلمني الضعاف، كما أا ال تم كثريا بتقومي 

آخر حصة، مما يدل على أو إتاحة الفرصة هلم إلبداء آرائهم حول النص، ولكن النسبة ارتفعت بالتدريج حىت
ارتفاع يف مستوى الفهم واملشاركة، وهذا األمر وال شك يشجع املعلمة ذاا على إتاحة فرص أكثر لعدد أكرب 

وهناك عوامل مشتركة بني معلمي هذه السنة تساهم يف تشجيعهم على إتاحة الفرص . من املتعلمني للمشاركة
.حتها هلمللمتعلمني للتفاعل داخل القسم أو عدم إتا

إن من بني الوسائل املساعدة على التواصل والتفاعل داخل القسم، هي طريقة املعلم يف إيصال املعلومات، ·
ل والطريقة الغالبة يف هذه املرحلة هي الطريقة اإللقائية اليت تعتمد يف أغلبها على املعلم، ألن املتعلم يف سن ال خيو

ة سابقة تعينه على التحصيل، أو التعبري مبفرده، وإمنا هو جمرد متلق إبداء رأيه، كما ال ميلك خربات معرفيله 
يكتسب معارفه عن طريق املدرسة، إال أن جهد املعلم ال يقتصر على إيصال املعلومات فطريقته املشجعة وخربته 

اية أو تتمة للقصة النص املدروس، أو ختيل يف هذا امليدان قد متكنه من تنبيه املتعلمني إىل ضرورة إبداء رأيهم يف 
.املدروسة، مما يشجعهم على تنمية اخليال، وتوسيع املدارك

كما أن طبيعة النص املدروس تساهم بشكل كبري يف التفاعل داخل القسم أو عدمه، وهذا النص أتاح فرصا ·
اف للنص، فهذا معتربة أمام املتعلمني ليبدوا آراءهم، لكن املالحظ من النتائج هي عدم حتمس املتعلمني بشكل ك

، وهو نص يدور "سلمى"النص سردي، وفيه يظهر الوصف مع احلوار، إضافة إىل بيتني شعريني مثال أغنية الطفلة 
، وأغلب املتعلمني إن مل "شجرة اليامسني"حول كيفية االعتناء بالنباتات وسقيها، والنبتة املثال يف هذا النص هي 

شجار، كما أن الصورة املرافقة للنص مل توضح الشجرة كما هي يف نقل مجيعهم ال يعرفون هذا النوع من األ
الواقع، ومل تصور أحداث القصة كما ذكرت، مما شكل نوعا من االرتباك يف املعارف، فإذا مل تستطع الصورة 
إشباع خيال الطفل، قصرت مداركه املعرفية واللغوية خصوصا، كما أن نقص الوسائل مل متكن املعلمة من متثيل 

لنص متثيال واقعيا، وقصر الوقت املتاح مل ميكنها من حماولة وضع بعض املتعلمني يف وضعيات حوارية أو مسرحية ا
لتمثيل النص، وهنا ينقص التفاعل، والتواصل، مما يدفعنا إىل استنتاج عدم تطبيق ما يسمى باملقاربة التواصلية اليت 

كما أن املعلم يستخدم خربته . على التواصل باللغةتفرض على مطبقها استخدام خمتلف الوسائل املساعدة
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ومعارفه الشخصية يف تسيري الدرس وال يرتكز على برنامج عملي يسهم يف تعزيز قدرات الطفل اللغوية وفق ما 
.اخلاصةوقدراتهيالئم مستواه ونفسيته، 

.يف الغابة:   الدرس الثاين

نالحظ من خالل النسب املئوية للقسم األول أن نسبة التفاعل يف زيادة مستمرة، وهذا من خالل إتاحة ·
كافية للمتعلمني لإلجابة عن األسئلة املطروحة، وتقبل وجهات نظرهم وأمثلتهم اليت تصب يف نفس فرصة 

.املوضوع، إضافة إىل تقديرات وتشجيعات املعلمة هلم

ويبقى القسم الثاين قاصرا عن القسم األول وهذا لنفس األسباب اليت ذكرناها سابقا، مثل نقص اخلربة، ·
والسبب الرئيسي يف عدم التفاعل بني لمني يف هذه السن، وإمهال غالبية املتعلمني،واملران يف التعامل مع متع

املتعلمني واملعلمة هو تغري املعلم املفاجئ، إذ كانوا يدرسون طيلة الثالثي األول مع معلم تقاعد فيما بعد ومل يهتم 
فر، ومثل هذا التغيري للمعلم ميثل نكسة م اهتماما كافيا منذ البداية، وكأن هذه املعلمة تبدأ معهم من نقطة الص

نفسية عند املتعلمني، وهو ما ال حيبذ عند علماء نفس الطفل، خاصة يف املرحلة األوىل من التعليم، ولكن نتائج 
ظلت يف تصاعد، لترتل يف احلصة األخرية نزوال معتربا، ففي بعض األحيان ال هذا القسم كما يبدو من اجلدول

دون طلب املعلمة، كما أن املعلمة ال التقومي، كما ال يبادرون بطرح أفكارحتتاجتسلوكيابيقوم املتعلمون 
تلجأ إىل تشجيعهم يف كل مرة، وال تستطيع التحكم فيهم أحيانا مما يشيع جوا من االضطراب والفوضى داخل 

.القسم، وهذا ما يؤدي إىل إضاعة الوقت املخصص للدرس

مني يف هذا الدرس مقارنة بالدرس السابق، هو تصاعد النتائج، وبالتايل توفر ولكن املالحظ من نتائج القس·
إضافة إىل جهد املعلمة املبذول وحتضري املتعلمني –جو من التفاعل والتواصل داخل القسم، وهذا راجع وال شك 

ة ومتنوعة، هو نوع النص املتطرق إليه، فهذا النص ينتمي إىل النوع السردي، والشخصيات فيه عديد-للدرس

القسم الثاينالقسم األول

4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة 4احلصة 3احلصة 2حلصة ا1احلصة عدد احلصص

1819222217182019نسبة التفاعل

63,33%66,66%60%56,66%73,33%73,33%63,33%%60النسب املئوية
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واحلوار املطروح خيص الغابة وكيفية احملافظة عليها، وهو موضوع يستهوي الطفل الذي حيب بفطرته اخلضرة 
واجلمال، ويطمح إىل الرتهات مع العائلة مما يسمح له باستخدام خياله، حىت وإن مل حيقق ذلك يف الواقع، 

من منظر  الغابة احملترق، مث حتمسهم يف األخري إىل " مىن"وأخته " رضا"والفكرة اليت يدور حوهلا النص هي خيبة 
.إعادة غرس األشجار

جيد املعلم يف هذا النص فرصة لتنويع أمثلته، واستخدام الصيغ التعجبية واالستفهامية، وكذا املالمح ·
كما واإلشارات املساعدة على الشرح وترسيخ الفهم، وإعطاء فرصة للمتعلمني للتساؤل وطرح وجهات نظرهم، 

يسهل عليه تقريب الفهم هلم من خالل وصف الغابة وحيواناا ومناظرها اخلالبة، وعرض أفكار متنوعة حول 
املوضوع، وإن كانت بلغة بسيطة، واستخدام كلمات عامية أحيانا، وتقومي وصف املتعلمني وإعطائهم كلمات 

قامة حوار مماثل فيما بينهم، وهذا رأيناه يف فصيحة بديلة عن الكلمات الدارجة اليت يستخدموا، مث حثهم على إ
.القسم األول خبالف القسم الثاين

.زكريا املتسامح: الدرس الثالث

، مما يدل على حتسن التفاعل والتواصل داخل %50ال القسمني، وهي عامة تفوقترتفع نتائج اجلدول يف ك·
القسم، بني املعلمة واملتعلمني، ولكن األمر املالحظ يف كليهما، أن املتعلم مل يصل بعد للمرحلة اليت ختول له إبداء 

يه، أو التعبري عنه بلغة فصيحة مسترسلة، وهذا األمر طبيعي، كونه يف بداية مشواره اللغوي، وجهد املعلمتان رأ
وباإلشارات، وتبيان -إن توفرت–منصب على إعطاء أمثلة شارحة للموضوع، وجتسيد للمحسوسات بالصور 

.كيفية التحاور والتواصل بواسطة تغيري النغمات عند القراءة

القسم الثاينالقسم األول

4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة 4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة عدد احلصص
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يندرج ضمن حمور ميثل هذه السن، فنوعه سردي لذي يعيشه املتعلم ألنه النص عالقة وطيدة بالواقع اإن هلذا ·
، إذ حياول هذا احملور دمج الطفل يف اتمع، وتعريفه آداب التعامل مع اآلخرين، "واطنةالتضامن وامل"آخر هو 

لعب األطفال فيها حبرية، وهو احمليط فاحمليط الذي تدور فيه األحداث هو ساحة املدرسة وقت الراحة، حيث ي
اليومي للطفل داخل املدرسة يف خمتلف األطوار، واحلدث الرئيسي الذي يتحدث عنه النص هو الصراع الدائر بني 

ومزق قميصه، مما أدى إىل تدخل املعلمة، وجميء " زكريا"على " نذير"، حيث اعتدى "زكريا ونذير"الصديقني 
إذ أن جميئه ذه السرعة أن جميئه املفاجئ هذا قد يسبب نوعا من اخللل داخل القصة، لتوبيخه، رغم" نذير"والد 

يف تسلسل األحداث، وهذا املنطقيةيضفي نوعا من الغرابة، وبالتايل عدم ) الساحة(وعدم تغري مكان األحداث 
تفاعلوا مع النص، يولد بعض عالمات االستفهام والتساؤل يف ذهن املتعلم، إال أن معظم متعلمي القسمني

واستطاعوا اإلجابة عن كل أسئلة املعلمة، ومعرفة معىن التسامح، وقاموا بإبداء آرائهم خبصوص هذا املوضوع، 
فكانت نتائج القسم األول يف البداية تسري على نفس الوترية، لكنها ارتفعت يف آخر احلصص، وذلك بعد 

وتصورهم لألحداث وختيلها، كما استطاعت املعلمة شرح استيعاب أكثر من نصف متعلمي القسم ملعىن النص، 
الكلمات الصعبة، واإلكثار من التشجيعات، نفس األمر نراه مع متعلمي القسم الثاين رغم نقص التفاعل الظاهر 

ني، مما سهل املهمة على املعلمة، وجعلها تتيح هلم مقارنة بالقسم األول، فالنص واضح وقريب من واقع املتعلم
.شاركةفرص امل

.زكريا يفوز: الدرس الرابع

كال القسمني، ذلك أن هذا النص مل يساعد على لهذا اجلدول نقص  نسبة التفاعلضح من خالل نتائجيت·
التفاعل داخل القسم، فجهد املعلمتان هو نفس اجلهد الذي ملسناه يف الدروس السابقة، ويف كل احلصص تقريبا، 

قرب النص املدروس أما التفاعل فمنشؤه أيضا توفر الوسائل الالزمة، وهي غري متوفرة على اإلطالق، إضافة إىل

القسم الثاينالقسم األول

4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة 4احلصة 3احلصة 2احلصة 1احلصة عدد احلصص

1618202014161718نسبة التفاعل
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من واقع املتعلمني، أو عدم مناسبته لسنهم، فليس املطلوب يف النص قصر اجلمل وبساطتها، وسرعة تداوهلا على 
اللسان والفهم فقط، وإمنا املطلوب منه وعي املتعلم باألحداث اليت يرويها النص، وهذا ما مل يتوفر يف النص، 

، تفاعل شكلي، وتوفق أغلب متعلمي القسم األول على عكس فكان التفاعل الذي توضحه نتائج اجلدول
.متعلمي القسم الثاين من اإلجابة على األسئلة املطروحة، وفق ما حفظوه وليس وفق ما فهموه

، وهو يروي عملية انتخاب مسؤول عن القسم، "التضامن واملواطنة"إن هذا النص سردي وهو ضمن حمور ·
، بعدما قام "االنتخاب"ميذ يكون مسؤوال عليهم، وهو ما اصطلح عليه بـ ووضح كيفية اختيار التالميذ لتل

، والظاهر على متعلمي القسمني عدم استيعام لفكرة "زكريا"ثالثة منهم بترشيح نفسه، وبعد الفرز فاز 
ترسخ الفكرة االنتخاب والترشح، وكيفية القيام ا، كما أن املعلمتان مل تقوما بتجربة واقعية هلذه العملية، حىت 

يف أذهام، خاصة وأن هذا املوضوع بعيد كل البعد عن واقعهم، إذ ال توجد انتخابات الختيار ممثل للقسم 
فإذا مل يتم تصوير كل ذلك فعليا وحتديد داخل قسم السنة األوىل وال حىت يف مجيع األطوار االبتدائية، 

ملية االنتخاب والفرز، وشرح هلاته الكلمات، إضافة إىل عحتديدا دقيقا، ومتثيل واملرشحنيمسؤوليات املنتخبني 
فلن يستوعب املتعلمون النص، وسيشكل لديهم عالمات استفهام كبرية، فأساس التفاعل هو " األصوات"كلمة 

الفهم إلبداء اآلراء وتنويع األمثلة، مع تصوير ذلك واقعيا، وقيام املتعلمني بنفس العملية مع استعمال املصطلحات 
، وهذا الكتساب كل من القدرتني اللغوية والتواصلية، ولكننا نفضل وفق ما يفرضه عليهم املوقفناسبة لذلكامل

.تأجيل مثل هذه النصوص لسن أخرى يكون فيها املتعلم أنضج وأقدر على استيعاب مثل هذه األمور

:مالحظات عامة

ر أن معلمة القسم األول يف املدرسة اجلبلية تفوقت على يالحظ من خالل نتائج اجلداول السابقة الذك
بقية املعلمات، وهذا خلربا يف هذا اال وحلبها الدائم لالبتكار والتجديد والتنويع يف أساليب تدريسها يف كل مرة، 

لية بقوا تراه مالئما، ولكن على العموم ومن خالل مالحظتنا امليدانية فإن أغلب متعلمي املدرسة اجلبحسب ما 
الذين ميتلكون يف األخري قاصرين يف جمال تعلم اللغة حىت يف بقية األطوار على عكس متعلمي املدرسة احلضرية

لغوي ثري، وهذا ألسباب وعوامل اجتماعية واقتصادية خارجة عن إرادة معتربة، وعلى قاموسكفاءات لغوية 
:من معلمات املدرسة اجلبليةومن بني هذه العوامل اليت عايناها وعلمناها . املعلمة

oخاصة اإلناث منهم، ،عدم اهتمام األولياء بتدريس أبنائهم يف هذه املنطقة وهذا لنقص الوعي الكايف لذلك
.وبالتايل عدم اهتمامهم بشراء ما يلزم أوالدهم من أدوات وكتب مدرسية

oحية، من نظافة األقسام عدم احتواء املدرسة على مكتبة خاصة، وعدم توفرها على أبسط الشروط الص
.فذوالتدفئة الالزمة يف فصل الشتاء، وإصالح للنوا
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o ا دونعدم توفر النظام داخل املدرسة، فبعض األولياء يتدخلون يف وضع أبنائهم عند املعلمة اليت يشاؤو
.إرادة املعلمة، ودون مراعاة للفروق العددية داخل األقسام، مما يسبب الفوضى

oعلى قسم حتضريي يدخل إليه أطفال مخس سنوات، مما يضطر بعض األولياء إىل إدماج عدم توفر املدرسة
أبنائهم الصغار يف أقسام السنة األوىل، ورغم تفوق بعض هؤالء املتعلمني على زمالئهم ذوو ست سنوات، إال أن 

.بعضهم اآلخر ال زالوا يفضلون اللعب خارجا وعدم ايء للمدرسة

oزرية اليت يعيشها أغلبية املتعلمني مما جيعلهم ال حيصلون على بعض الوسائل املساعدة على الظروف املعيشية امل
.التعلم

o يئة مسكنهم الوظيفي الظروف السيئة اليت تعيشها املعلمات، مثل بعدهم طوال األسبوع عن منازهلم، وعدم
.باط النفسي الذي يعيشونهيئة الئقة، وهذا ما يدفعهم إىل التذمر، وعدم العمل بإخالص بسبب اإلح

oيشه معظم متعلمو املدرسة اجلبليةنسبة اإلعاقات واخللل الذهين، واالضطراب النفسي الذي يع.
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:السنة الثانية-2

:املدرسة اجلبلية-أ

.غدا نعود إىل املدرسة: الدرس األول

.حتية العلم: الدرس الثاين
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دا يف كال القسمني، وإن كانت نتائج القسم الثاين جنالحظ من نتائج اجلدول األول أن نسبة التفاعل ضعيفة ·
أضعف من نتائج القسم األول، كما ال ترتفع نسب النتائج كثريا يف اجلدول الثاين، إال أا أفضل من نتائج 

يف العام اجلديد، حيث مل يتعود املتعلمون األول، والسبب الرئيسي يف ذلك أن الدرس األول هو أول الدروس 
املعلمتني، ألما مل تدرسام يف السنة األوىل، كما أن بداية العام اجلديد عادة ال حتمل الكثري من علىبعد 

احلماسة للدراسة والتحصيل، وهناك عدة أسباب أخرى كانت السبب وراء هذا الضعف، وجتدر اإلشارة قبل 
ظام السنة الثانية خمتلف عن نظام السنة األوىل يف مادة القراءة، ففي السنة  األوىل يستغرق ذكر األسباب إىل أن ن

الدرس الواحد أسبوعا كامال تقريبا أي ما يقارب أربعة حصص يف األسبوع، خمصصة للدرس وقراءته وفهمه 
ا خاصة بدرسني معا يف واكتشاف احلروف تدرجييا، أما السنة الثانية فحصص القراءة فيها أربعة أيضا ولكنه

األسبوع الواحد، وهذا ألسباب نظرية وضعت يف املنهاج منها متكن املتعلم متكنا تاما من احلروف، وقدرته على 
.القراءة املسترسلة، ولكن واقع هذه املدرسة كما عايناها ينفي هذه الفرضية

ألوىل والثانية، رغم أن كال املوضوعني ال تبذل كلتا املعلمتني جهدا خاصا مع املتعلمني خاصة يف احلصتني ا·
، ولكن املالحظ أن ثالثة أو اثنني فقط من القسمني فهم النص وحضره وأجاد شائع ومتداول لدى التالميذ

، والبقية ال زالت ختطئ يف احلروف وال تفرق بينها، أو جي أثناء القراءة، ال بد من الدرسني أن يضفيا قراءته
هلا هي نفس مشاعر بقية التالميذ، ولكن احلالة العائلية " سلمى"للمدرسة وحتمس بعض احلماسة، فالعودة 

املستقرة، والفرحة بالثياب اجلديدة واألدوات قد ال متثل نفس حالة املتعلمني يف اجليل، وهذا ما يعطي هلم صورة 
يلة فصل الصيف، واملدرسة حاملة عن االستعداد املدرسي، خاصة وأم تعودوا اللعب واجلري يف الرباري حبرية ط

بالنسبة إليهم قيد وروتني ممل، خاصة إذا مل يكن هناك اهتمام كبري من طرف اآلباء لتعليم أبنائهم، أو احلرص 
على تشجيعهم للدراسة يف كل مرة، أما حتية العلم فهي عملية يومية معروفة لديهم، كما أن املعلمتان تقتصران 

زين دون غريهم، خاصة إذا كان أغلب التالميذ مصابا خبلل نفسي أو اضطراب على االهتمام بالتالميذ املمتا
عقلي، فمعظم التالميذ كما رأيناهم لديهم تأخر دراسي كبري إما ألسباب عضوية، أو أسباب ذهنية، أو صعوبة 

.يف الفهم، فهم ذا حيتاجون إىل رعاية خاصة

نهم اجليد أثناء السنة األوىل، فهم ال جييدون نطق تكمن املشكلة األساسية لدى املتعلمني يف عدم تكوي·
احلروف نطقا صحيحا، وكأم مل يتعلموا قط، حىت وإن أجادوا القراءة سابقا يف سنتهم األوىل، إال أن البعض 
منهم حيتاج الرعاية واملتابعة حىت ال ينسى معارفه السابقة، وهذه مسؤولية األهل أكثر من مسؤولية املدرسة، كما 

املعلم ملزم بتوقيت وبرنامج حمدد عليه إاؤه يف آخر السنة لذلك ال جيد الوقت الكايف لالهتمام مبثل هذه أن 
النماذج على كثرا، ولكن طريقة تعامل املعلمتني أيضا لديها دور يف إدماج الطفل يف عامل النصوص واللغة، وهو 

ل تتبع طريقة جيدة يف تقومي األخطاء، والتمييز بني ما مل نلمسه يف هذين القسمني، غري أن معلمة القسم األو
املخفق واجليد، ومن لديه القدرة على التحسني، وهي إعادة كتابة  النص على السبورة وفق فقرات معينة، فتصعد 
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البقية التلميذ ايد للقراءة ليقرأ الفقرة، ويتابع البقية قراءته، وتنوع بني التالميذ اجليدين واملخفقني حىت يتمكن 
.من رؤية اخلطأ وكيفية تصحيحه، وذه الطريقة يستفيد اجلميع من الدرس

.لتظل مدرستنا نظيفة: الدرس الثالث

.تزيني القسم: رابعالدرس ال

القسم الثاينالقسم األول
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20211719نسبة التفاعل

%63,33%56,67%70%66,67النسب املئوية
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لسابق، مما حييلنا على من خالل نتائج اجلدول األول يتضح ضعف التفاعل داخل القسم أكثر من اجلدول ا·
لتظل "عدم التطوير يف األساليب إلدماج املتعلم ضمن جو تفاعلي ومحاسي، يشجعه أكثر لتعلم القراءة، ودرس 

درس موضوعي، مجله مناسبة لعمر الطفل، كما أنه واضح ومفهوم حيث يتمكن املتعلم من " مدرستنا نظيفة
تعلم يف اجلبل، إذ أن ساحة املدرسة صغرية جدا، وال حتتوي على استيعابه، ولكنه يف نفس الوقت بعيد عن بيئة امل

صناديق خاصة بالنفايات، واملتعلم مل ير مثل هذه الصناديق املرسوم عليها صورة طفل يرمي ورقة يف حياته، ألن 
ون حياة الرباري ال تم كثريا بنظافة مسالكها، فال وجود للطرق واإلسفلت الواجب تنظيفه، كما أم يرم

أوراقهم يف سالت داخل األقسام، ورغم أن املدرسة هي املشجع األول للنظافة واحلفاظ على النظام داخلها، إال 
أن هذه املدرسة كما عايناها ال تم كثريا بنظافة أقسامها، وزواياها، فاألطفال يدرسون والتراب واألوراق حتت 

.رتيبها بأنفسهن ظل احلال كما هو عليهأرجلهم، فإذا مل جتتهد املعلمات لتنظيف األقسام وت

إن هذا النص يدعو إىل النظافة متاما كما يدعو النص الثاين إىل تزيني القسم وترتيبه، ونالحظ أن نسبة التفاعل ·
فيه أعلى من نسبة التفاعل يف اجلدول األول، ذلك أن مثل هذه النصوص حمببة لدى األطفال، فالرسم والتلوين 

عليق األفضل على جدران القسم لتزيينه حيفز الطفل على املشاركة واإلقبال على املدرسة على األوراق مث ت
ودروسها بسرور واجتهاد، وهذا النص يصور هلم حكاية مجيلة عن تعاون األطفال على تزيني قسمهم، ويبقى 

إىل فرصة واألشغال اجتهاد املعلمة اخلاص لوعد األطفال بنفس العمل، فهناك معلمات يفضلن حتويل حصة الرسم 
إلسعاد املتعلمني، ولكن املالحظ على القسم الثاين يف هذا الدرس هو عدم التفاعل اجليد داخل القسم، وهذا 

.لعدم االهتمام البادي على املعلمة

إن لألطفال طاقة كبرية مهما كانت ظروفهم اليت يعيشوا، وهذه الطاقة تنمو يف جو يشيع فيه التشجيع ·
لكد واالجتهاد، والوعد بتثمني جهدهم مبختلف اجلوائز مهما كانت بسيطة، وللمعلمة الدور واحلث على ا

األكرب يف جعل معظم التالميذ يشاركون داخل القسم، ويف تقريب فهم النص لديهم، وعمل حصص استدراكية 
.لتقومي أخطائهم وتصحيحها، وهذا يبذل كجهد شخصي منها
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:املدرسة احلضرية- ب

.زيارة للمطار: درس األولال

.يف الطائرة: الدرس الثاين
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يالحظ من نتائج اجلدولني تقارب بني نتائج القسم األول والثاين، مما حييلنا على كفاءة املعلمتني يف تسيري ·
متابعتني لتطور كل فرد فيهم الدرس، مع اإلشارة أن كلتيهما رافقتا املتعلمني طوال السنة األوىل، فكانتا بذلك 

كل واحد منهم غريبا عن اآلخر، فاملتعلمون يكن وعارفتني بظروفهم اخلاصة، وبإمكانيام وقدرام، لذلك مل 
متعودون على أسلوب معلمتهم، وكذلك املعلمة، تباينت النتائج يف اجلدولني فكان القسم األول متأخرا يف 

يف اجلدول الثاين، ولكن النتائج يف عمومها جيدة، د وتعداه ببضع نقاط فليلةالدرس األول عن القسم الثاين مث عا
وتدل على مدى التفاعل داخل القسم، وهذا لتنويع املعلمتني ألساليبهما، ولتمكن املتعلمني من القراءة متكنا 

.جيدا

ربة املعلمتني الكبرية يالحظ متكن أكثر من نصف عدد املتعلمني من القراءة، وهذا يعود لعدة أسباب، منها خ·
يف التعامل مع متعلمني يف هذه السن، واهتمام األهل بتكوين أبنائهم وتشجيعهم الدائم هلم على الدراسة 

.ومتابعتهم هلم، كما تستخدم املعلمتان وسائل مساعدة إضافة إىل الكتاب املدرسي

ل، وهي الطائرة، فالدرس األول مثل من املالحظ يف الدرسني أما يتحدثان عن وسيلة هامة من وسائل النق·
زيارة للمطار وقدم حوصلة عما حيتويه املطار وأهم مكوناته وعامليه ووظيفة كل منهم، كما احتوى الدرس 
الثاين على رحلة يف الطائرة ووصف هلذه الرحلة، ومن املعلوم أن طفال يف هذه السن مل يزر املطار وال رأى طائرة 

نه يعرفها من شاشة التلفاز ومن اللعب اليت يشتريها، لذا قامت املعلمتان جبلب طائرة لعبة قريبة منه يف حياته، ولك
وتصوير  املشاهد كما جاءت يف النصوص، مث تطرح أسئلة عديدة حول النص ويقوم التالميذ باإلجابة عنها، 

ظ حتمس التالميذ لذلك، كما أما حترصان على قراءة مجيع التالميذ دون استثناء مع تصحيح األخطاء، ويالح
وتذكرهم لألمساء املختلفة واجلديدة عليهم وتصورها، لكن الصور املرافقة خاصة يف الدرس األول مل تبني جيدا 

وهذه املصطلحات صعبة ، ..."برج املراقبة، الربان، مدرج اإلقالع"بعض حمتويات املطار املذكورة يف النص مثل 
.نص جتاوبا إجيابيا، وللمعلمة دور يف شرح مثل هذه املفرداتالفهم عليهم ولكنهم جتاوبوا مع ال

تقوم معلمة القسم األول بتقدمي خالصة عن الدرس من خالل طرح عدة أسئلة جييب عليها التالميذ بتكوين ·
مجل مفيدة وصحيحة وتعرب عن الفكرة اليت قصدا املعلمة، وتقوم بكتابة اجلمل شيئا فشيئا على السبورة مث 

. نهم واحدا تلو اآلخر بقراءا، منوعة بني التالميذ اجليدين واملتوسطني، وتركز على األخريين باخلصوصتطلب م
أما معلمة القسم الثاين فتترك هلم حرية إنشاء فقرة عن طريق سؤال معني تطلب فيه تلخيص ما فهموه وحفظوه، 

ملعلمتان توجيهه هلذه النقطة، ظنا منها أنه غري ولكن املتعلم يف هذه السن ال يبدي الكثري من رأيه، وال حتاول ا
.مستعد بعد ملثل هذا األمر
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.املدينة: الدرس الثالث

.احلديقة العامةيف: الدرس الرابع

القسم الثاينالقسم األول

2احلصة 1احلصة 2احلصة 1احلصة عدد احلصص

23222023نسبة التفاعل

%76,67%66,67%73,33%76,67النسب املئوية

القسم الثاينالقسم األول

4احلصة 3احلصة 4احلصة 3احلصة عدد احلصص

23252425نسبة التفاعل

%8083,3%83,3%%76,7النسب املئوية
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ربة ال يوجد فرق كبري يف نتائج اجلدولني، وال حىت مقارنة بالدروس السابقة فاجلهد املبذول هو نفسه، واخل·
هي ذاا اليت تسهم بشكل كبري يف دفع املتعلمني إىل اإلقبال على الدرس، وحماولة إثبات أنفسهم وقدرام خاصة 

.إذا كثر التشجيع ودلت مالمح املعلمة على االرتياح

يبقى للنص دوره الفاعل يف حث املتعلمني على اإلقبال عليه، فهذان النصان قريبان جدا من واقع املتعلمني ·
هم يقطنون يف املدينة ويعرفون طرقها وممراا وقوانينها املختلفة وحياا املليئة باحلركة والصخب واالزدحام، ف

وتبقى بعض املفردات اليت حتتاج للشرح لكن األغلبية تتجاوزها بل وتبين أمثلة على ضوئها، كما أن الدرس الثاين 
هور اجلميلة واألشجار املورقة، منظر يشهده أبناء املدارس حمبب لألطفال فمنظر احلديقة األخضر، وتزينها بالز

احلضرية حىت وإن مل ميلكوا حدائق عامة، ولكنهم يرون اإلزهار واالخضرار يف كل مكان، أما الذين يذهبون إىل 
كل احلديقة العامة فهم أعلم من غريهم مبعىن االستراحة فيها، كما أن هذا النص حيثهم على ضرورة احملافظة على 

بلغة مشوقة، وأتت بأزهار، أو أحالت -وهذا ما شهدناه–ما جتود به الطبيعة، وإذا بلغت املعلمة رسالة النص 
.تقريب النص املدروس إىل واقعهمعلى شجرة خارج القسم زادت من

ب اليت ذكرناها يبدو الفارق كبريا بني نتائج املدرسة احلضرية واملدرسة اجلبلية، وهذا لنفس األسبا
سابقا يف السنة األوىل، ويبقى أن نشري يف األخري أن جهد املعلمة نابع من ضمريها املهين، الذي حيفزها دائما إلعطاء 

.أفضل ما لديها يف سبيل تكوين هذه األجيال

لى وجود ما يسمى باملقاربة  وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة التفاعل العالية اليت رأيناها ال تعرب بالضرورة ع
التواصلية، واليت تتخذ عدة أساليب وطرق ومناهج لتعليم التواصل، وتعليم اللغة بواسطة التواصل، وتنويع اخلطابات 

الفضل وفق املقاصد واملواقف اليت يتم فيها التواصل، وهذه املقاربة مل تدخل بعد حقل تعليمية اللغة يف بالدنا، ولكن 
مالئما ولكنها لمهارات الفردية اليت حتاول إدماج الطفل يف جو يسمح له باستعمال اللغة استعمااليف ذلك عائد ل

تبقى قاصرة عن بلوغ مساعي املقاربة التواصلية، وما دامت غري موجودة يف املنهاج فال نستطيع التحدث عن وجودها 
.وال حىت حماولة إطالق هذا املصطلح على بعض املواقف التعليمية
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:عرض نتائج االستبيان ومناقشتها-2

ذكرنا آنفا أننا اخترنا عدة مدارس وزعنا عليها االستبيانات عن طريق االختيار 
ي العشوائي، وقد نوعنا بني املدارس احلضرية والريفية وشبه احلضرية واجلبلية، ووزعنا خالهلا مئيت استبيان على معلم

مبعىن ستني استبيانا من السنة األوىل، وستني أخرى من ،السنتني األوىل والثانية، تسلمنا منهم مئة وعشرين استبيانا
وهذه االستبيانات عربت عن وجهة نظر أصحاا، وقد فضلنا عدم ذكر أمسائهم، وإمنا حددنا جنسهم السنة الثانية،

ة اإلناث أكثر، وهذا معروف يف جمتمعنا لتحمل املعلمات تدريس الذي تنوع بني اإلناث والذكور، وقد كانت نسب
.هذا الطور أكثر من املعلمني

خص السؤالني األول والثاين معرفة جنس ايب ونوع السنة اليت يدرس فيها، لذا سنبدأ بعرض النتائج 
.للسنتني معا، مع اإلشارة إىل أن هناك أسئلة خاصة بسنة دون أخرى

يوضح هذا اجلدول معرفة ما إذا كان املتعلمني اجلدد يأتون للمدرسة وهم :ئج اإلجابة عن السؤال الثالثنتا-1
.مزودون باملعرفة القبلية حول املدرسة واملواد اليت سيدرسوا أم ال

السنة األوىل

اموعالنعمإجابات املفحوصني

501060عدد التكرارات

%100%16,7%83,3النسبة املئوية

يالحظ من خالل بيانات اجلدول اتفاق أغلبية املعلمني على وجود متعلمني لديهم معارف مسبقة حول احمليط ·
اجلديد الذي هم مقبلون عليه، وهو  املدرسة، كما يوضح امتالكهم ملعارف حول الدروس، مما يعين وجود نسبة 

.مهيئة ومستعدة للدخول املدرسيمعينة 
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:معرفة نسبة املتعلمني املزودين باملعرفة املسبقة: ابة عن السؤال الرابعنتائج اإلج-2

السنة األوىل

اموعالنعمإجابات املفحوصني

204060عدد التكرارات

%100%66,7%33,3النسبة املئوية

ة املتعلمني غري املزودين يالحظ من خالل بيانات اجلدول أن نسبة املتعلمني املزودين باملعرفة القبلية أقل من نسب·
ا، مما يعين أن بعض األسر تم بتكوين أوالدها وإعدادهم نفسيا وفكريا قبل الدخول املدرسي، حىت يسهل 
عليهم التأقلم مع جوهم اجلديد، أما الغالبية منهم فتظن أن املدرسة هي املسؤولة عن إعداد الطفل لتقبلها، ومن مث 

ن هناك أسابا أخرى جنهلها، كما أن املالحظ على بعض املدارس خاصة الريفية منها إعداده فكريا وتربويا، أو أ
واجلبلية ال حتتوي على أقسام خاصة بالتحضريي، مما يشكل صعوبة مستقبال على املعلم واملتعلم يف اإلقبال على 

.الدروس

:جيد على املقاربة بالكفاءاتمعرفة ما إذا كان املعلمون على اطالع : اخلامسنتائج اإلجابة عن السؤال -3

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

5826060060عدد التكرارات

100%%0%100100%%3%97النسبة املئوية
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بة بالكفاءات أكثر من نسبة نالحظ من بيانات هذا اجلدول يف كلتا السنتني أن نسبة املعلمني املطلعني على املقار·
غري املطلعني عليها، مما يبني مدى الوعي والتكوين اجليد الذي يتميز به هؤالء املعلمون، كما حييل على قدرم 

.على تطبيق هذه املقاربة يف امليدان

:رأي املعلمني يف املقاربة بالكفاءات: السادسنتائج اإلجابة عن السؤال -4

لثانيةالسنة االسنة األوىل

اموعمتوسطسيءجيداموعمتوسطسيءجيدإجابات املفحوصني

20040602803260عدد التكرارات

%100%53,3%0%46,7%100%66,7%0%33,3النسبة املئوية

هم حول يتبني من خالل نتائج اجلدول أن أغلب املعلمني مييلون إىل الوسطية يف التقييم، خاصة عند إبداء رأي·
هذه املقاربة، فاألقلية استحسنتها مبعىن أا مل تواجه صعوبات يف تطبيقها أو حىت فهمها، أما األغلبية فترى أا 

امليدان ومالحظتهم يفمتوسطة، مبعىن أن ا بعض اهلنات والسلبيات اليت حتتاج التقومي، خاصة بعد تطبيقها 
.للنتائج، بعد ما يقارب سبع سنوات من ظهورها

oوهي خاصة باملعلمني كل حسب ما يراه، وحسب االختيار الذي اختاره وفق ما رأيناه يف:التعليقات
:اجلدول، وسندمج تعليقات معلمي السنتني معا

: تعليق جيد-أ

.أن هذه املقاربة متكن الطفل من امتالك كفاءات لغوية وعملية تساعده على حل مشاكله احلياتية-

.حة تكمل بعضها البعضإن أغلب النشاطات املقتر-

أغلب املواضيع اليت حتتويها الكتب املدرسية مشوقة للطفل وتناسب عمره، وتدفعه إىل مزيد من االجتهاد، -
.خاصة أا تدعوه للتطبيق أكثر من احلفظ والتخزين

-جاءت مبا يتماشى مع العصر والتطور التكنولوجي واالجتماعي احلاصل يف وقتنا احلاضراأل.
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:رغم اإلجيابيات اليت حتتويها إال أن ا بعض النقائص املتمثلة يف: متوسطتعليق - ب

عدم مراعاا لظروف متعلمي بعض املناطق مثل املدارس اجلبلية والريفية، فهذه املقاربة تناسب املدارس اهزة -
.مبختلف الوسائل، والعائالت املثقفة املهتمة برعاية أبنائها فكريا ولغويا

ق هذه املقاربة يف أقسام حتتوي على أقل عدد من املتعلمني، ألن ا متطلبات كثرية ال يكفي الوقت ينبغي تطبي-
.لالهتمام بكل املتعلمني مع توفري الوسائل واإلمكانيات اليت تسهم يف تطبيقها تطبيقا مثاليافيها

.حتتوي على بعض املواضيع اليت تفوق مستوى املتعلمني، مما يزيد من إرهاقهم-

كثافة الربنامج، كثرة الدروس، سعة التوقيت، عدم وضوح الطرق املتبعة يف : حتتوي على بعض الصعوبات مثل-
.التعليم مما أدى إىل عدم التحصيل اجليد

:لغةمعرفة ما إذا كان هناك تقدم يف مستوى املتعلمني يف جمال تعلم ال: نتائج اإلجابة عن السؤال السابع-5

لثانيةالسنة االسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

50106058260عدد التكرارات

100%%3,33%10096,7%%16,7%83,3النسبة املئوية

يتقدمون حىت اية السنة يف جمال تعلم اللغة، حىت لو كان التقدم املتعلمنينالحظ من بيانات اجلدول أن أغلب ·
، إال أن رأي املعلمني أن غالبية املتعلمني يتقدمون، مما يعين جناح هذه املقاربة اجلديدة، واجتهاد بطيئا عند بعضهم
.املعلمني يف ذلك
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:اختيار الطريقة املتبعة يف تعليم القراءة: نتائج اإلجابة عن السؤال الثامن-6

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعاملزج بينهماالتحليليةالتركيبيةاموعاملزج بينهماالتحليليةالتركيبيةإجابات املفحوصني

14424601644260عدد التكرارات

%100%3,3%73,3%26,7%100%06,7%70%23,3النسبة املئوية

صود يتضح من خالل نتائج اجلدول أن أغلب املعلمني يف السنتني معا يفضلون استخدام الطريقة التحليلية واملق·
ا البدء بتحفيظ وتعليم اجلمل كاملة مث التدرج يف استخراج الكلمات ومن مث احلروف، ذلك أن املتعلم يف 
هاتني السنتني يتدرج يف تعلم احلروف والكلمات اللغوية اليت من شأا أن تثري رصيده اللغوي، واملقاربة 

يقوم املعلم باستدراج املتعلمني الكتشاف بالكفاءات حتث على حتفيظ النصوص كاملة من خالل االستماع مث
احلروف عن طريق كتابة مجل على السبورة مث مسح الكلمات الزائدة إىل أن تبقى الكلمة املطلوب تعلمها، 

.وبعدها مسح احلروف عن هذه الكلمة ليتبقى احلرف املقصود

تمثلة يف التعريف باحلرف أوال صوتا لكن هناك بعض املعلمني الذين يفضلون استخدام الطريقة التركيبية، وامل·
.وشكال، مث وضعه ضمن كلمات وبعدها وضع هذه الكلمات يف مجل

.، واملواقف اليت يتعرض هلاج بني الطريقتني كل حسب الظرف الذي يالئمهزونسبة قليلة منهم تفضل امل·
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:تعلم نفسيا لإلقبال على درس القراءةمعرفة ما إذا كان املعلم يدعم ال:نتائج اإلجابة عن السؤال التاسع-7

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

6006060060عدد التكرارات

100%%0%100100%%0%100النسبة املئوية

تعلمني نفسيا، وهذا حىت يقبلوا السنتني األوىل والثانية يدعمون املمعلمياجلدول أن تنالحظ من خالل بيانا·
على درس القراءة، من خالل ترغيبهم يف الدرس وتشويقهم، وطلب التعبري عن الصورة املرافقة للنص، وطرح 

.أسئلة تثري فضوهلم
معرفة ما إذا كان لنشاط القراءة عالقة وطيدة ببقية أنشطة اللغة، أو بقية املواد: نتائج اإلجابة عن السؤال العاشر-8

:األخرى

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

6006060060عدد التكرارات

100%%0%100100%%0%100النسبة املئوية

املركز نتائج اجلدول جتيب عما هو متوقع يف الواقع املدرسي، فنشاط القراءة بالنسبة لنشاطات اللغة األخرى هو ·
النصية اليت جتعل من النص املقروء منطلقا لتعليم كل من بقية األنشطة، من خالل املقاربةالذي حتوم حوله

اإلمالء والتعبري الشفوي والكتايب، والكتابة، وبقية التمارين اللغوية، كما أن تعلم القراءة وفهم دالالت النصوص 
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د املدروسة يف السنتني، مثل التربية البدنية، والرياضيات، والتربية املتعلمة، تؤدي هي األخرى إىل فهم بقية املوا
.التكنولوجية، والعلمية، وغريها، فتعلم اللغة والنجاح فيها يؤدي بالضرورة إىل النجاح يف باقي األنشطة األخرى

مها يف فهم معرفة النواحي اليت يساهم نشاط القراءة من خالل تعل: نتائج اإلجابة عن السؤال احلادي عشر-9
:بقية األنشطة 

السنة الثانيةالسنة األوىل

النسب املئويةعدد التكراراتالنسب املئويةعدد التكراراتالنواحي املذكورة
%3050%5083,3.من ناحية تعلم اللغة-أ

ــادة -ب مــن ناحيــة امل
.التعليمية

00%58,3%

ــة تشــابه -ج مــن ناحي
...املواضيع

46,7%58,3%

ــواحي -د مــن كــل الن
املذكورة سابقا

610%2033,3%

%60100%60100.اموع

أن هناك تنوعا يف اختيار األسباب والنواحي اليت يساهم نشاط لهذا اجلدويتبني بوضوح من خالل بيانات ·
ي اكتساب الطفل للغة القراءة بواسطتها يف فهم بقية األنشطة، ولكن النسبة األكرب يف رأي معلمي السنتني معا ه

بفضل هذا النشاط، ففهم الدالالت اللغوية يثري حصيلته اللغوية، وبالتايل يستطيع فهم بقية املواد وتقبلها، 
ال عليها، أما السبب الثاين واملتمثل يف املادة العلمية املوجودة يف كتاب القراءة، اليت نقصد ا كل التمارين واإلقب

ط القراءة واليت شكلت مادة الكتاب األساسية فإن معلمي السنة األوىل مل يروا هلا دخال والنشاطات املرافقة لنشا
يف فهم بقية األنشطة، على عكس مخسة معلمني رأوا بأا تساهم ولو جبزء بسيط يف فهم بقية األنشطة، 

د األخرى، فقد وبالنسبة للسبب الثالث وهو تشابه بعض مواضيع كتاب القراءة املدرسي ببعض مواضيع املوا
القت قبوال من طرف أربعة معلمني يف السنة األوىل ومخسة منهم يف السنة الثانية، وهذا ألن الدروس يف رأيهم 
تكمل بعضها البعض، إذ يتفق أحيانا قراءة نص يف كتاب اللغة يتحدث عن البيئة مثال، أو عن املواطنة 

الرياضيات، أو املدنية، أوملوضوع يف مادة التربية كرر نفس اوالتضامن، أو أيام السنة، أو فصوهلا، فيت
، ويبدو أن بعض املعلمني وهم ثاين أكرب نسبة يف السنتني مقارنة بالبقية، فضلوا اعتبار كل ...التكنولوجية

.النواحي املذكورة سابقا هلا دخل كبري يف فهم بقية األنشطة
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:كفاية الكم الساعي: اإلجابة عن السؤال الثاين عشر-10

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

402060501060عدد التكرارات

100%%16,7%10083,3%%33,3%66,7النسبة املئوية

سوه يف يتضح من خالل النتائج أن أغلب املعلمني يرون كفاية الكم الساعي لتعليم القراءة، وهذا من خالل ما مل·
الربامج القدمية حيث مل يكن خمصصا لنشاط القراءة الوقت الكايف، أما اآلن فيخصص له حوايل مخس وأربعني 
دقيقة كاملة، وهذا ألمهية هذا النشاط، ولدوره الفعال يف متكن املتعلم من بقية املعارف، أما البقية وهم نسبة 

ة اخلاص ذا النشاط، وتدعو إىل ضرورة توسيع وقت هذا معتربة فترى أن الوقت غري كاف إلمتام برنامج السن
.النشاط مقارنة ببقية األنشطة ألمهيته يف هذه املرحلة

:تأثري اللهجة العامية على اكتساب اللغة الفصحى: نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث عشر-11

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعباإلجيابالسلبباموعباإلجياببالسلبإجابات املفحوصني

59160303060عدد التكرارات

100%%50%10050%%1,7%98,3النسبة املئوية

هناك اختالف يف بيانات هذا اجلدول بالنسبة للسنتني، رغم أنه من املفروض أن تكون النتائج متعاكسة، ولكن ·
الطفل عن عامله األول، أو على األقل عزله عن لغة رأي معلمي السنة  األوىل أم يالقون صعوبة كبرية يف عزل 
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البيت ودجمه يف لغة املدرسة وعاملها، لصعوبة االنتقال ذاا على الطفل، ويف رأيهم أن جهد اآلباء كبري يف هذه 
.النقطة إذ وجب عليهم تلقينهم بعض املفردات

:قام املعلمون بتربير إجابام كل حسب قناعاته، فكانت كالتايل·
oير إجابة بالسلبترب:

.ألا تعيق عملية التعلم وغالبا ما تسيطر على املتعلم فيعرب عن فكرته ا بدال من اللغة الفصحى-
استعمال املتعلم لكلمات وتراكيب باللهجة العامية بدال من الفصحى ، وهذا راجع لعدم يئتهم سابقا من -

.فصحى حىت يتعودوا مساع هذه اللغةطقة بالحثهم على متابعة  الربامج الناطرف األسرة، من خالل 
.متثل مصدر تشويش للمتعلمني، فهي ال تشبه كثريا اللغة الفصحى مما يوقعهم يف اخللط-

oتربير إجابة باإلجياب:
يتأثر الطفل باحمليط األسري واخلارجي قبل دخوله املدرسة، فيأيت حممال بثروة لغوية تستدعي التهذيب -

.لتعلم الفصحىواالنتقاء، فهي الطريق
.اللهجة هي اللغة األم بالنسبة للطفل، وهي بذلك تساعد كثريا على اكتساب اللغة الفصحى-
إىل استعماهلا مع املتعلمني لفهم الفصحى، فهي العامية والفصيحة، واضطرار املعلمتشابه بعض الكلمات-

.السبيل الوحيد لذلك
ي السنتني معا، وإن الحظنا من خالل اجلدول تباين النسب إن هذه التربيرات مثلت رأي معلم

، رغم أنه من فهناك معلم وحيد يف السنة األوىل اعتربها إجيابية بينما تعادلت نتائج معلمي السنة الثانيةبينهما
دون به لرصيد لغوي ال بأس به يؤهله لالستمراراستكااملفروض متكن املتعلم يف هذه املرحلة من اللغة الفصحى و

دة عليهم، وهذا إن الرجوع إىل العامية، ولكن بعض املعلمني ال زالوا يستعملوا إلفهامهم بعض الكلمات اجلدي
إلفهامهم بعضالقراءة ففي حصص أخرى يالقون فيها صعوبات مثل حصة الرياضيات، مل يكن يف حصة

.رموزها
:قة يف تعلم القراءةمعرفة األسباب املعي: نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع عشر-12

السنة الثانيةالسنة األوىل

النسب املئويةعدد التكراراتالنسب املئويةعدد التكراراتاألسباب اخلاصةاألسباب العامة
%813,3%610.ضعف حاسة السمعأسباب عضوية-أ

%23,3%00.ضعف حاسة البصر

%1016,7%610.عيوب يف النطق

%1016,7%813,3.ضعف نسبة الذكاء.نيةأسباب ذه-ب

%1830%2033,3ضعف القدرة اخلاصة بتعلم 
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.القراءة
%16.7711,7%10.ضعف عملية إدراك الرموز

%58,3%58,3.االضطراب االنفعايل.أسباب نفسية-ج

%00%58,3.احلرمان العاطفي

%00%00.صدمات نفسية

%60100%60100.اموع

من خالل بيانات اجلدول تتضح لنا األسباب اليت تعيق تعلم القراءة بالنسبة للمتعلمني، وهذا حسب املؤسسة اليت ·
فبالنسبة للسنة الذهنية يف كلتا السنتني أكرب من بقية نسب األسباب األخرى،األسبابيتواجدون فيها، فنسبة

هي أكثر األسباب اخلاصة اليت تؤدي إىل عدم تعلم القراءة، القراءة ضعف القدرة اخلاصة بتعلم األوىل نالحظ أن
مث تليها ضعف عملية إدراك الرموز، وبعدها ضعف نسبة الذكاء، وكأن املعلمني قد أمجعوا على أن األسباب 

اال الذهنية هي أكثر األسباب إعاقة لتقدم التلميذ يف هذه املادة، وهذا ما حيتاج إىل خرباء وخمتصني يف هذا
لتدارك التأخر الدراسي عند هؤالء املتعلمني، وبعد األسباب الذهنية تأيت األسباب العضوية يف املرتبة الثانية، إذ 
أن بعض األقسام حتتوي على نسب كبرية من املتعلمني الذين يعانون قصورا يف النظر أو السمع أو النطق، ولكن 

ئج اجلدول، ومثل هؤالء حيتاجون مدارس خاصة تساعدهم قصور حاسة البصر غري متواجد كما أوضحت نتا
على جتاوز مثل هذه الصعوبات، أما النسبة األخرية فتمثل األسباب النفسية اليت تكاد تنعدم، مما يعين وجود حالة 

وقد تراوحت يف هذه السنة بني االضطراب االنفعايل، واحلرمان واحدة يف قسم من كل ثالثة أقسام أو أكثر، 
.في الناتج عن ظروف عائلية صعبة أو خماوف حيس ا املتعلم، أو عدم تقبله جلو املدرسةالعاط

إال يف نسب األسباب  اخلاصة، أما نتائج السنة الثانية فقد متاشت على نفس وترية السنة األوىل وما االختالف·
الذكاء على خالف السنة بقى سبب ضعف القدرة اخلاصة بتعلم القراءة هو أول األسباب، يليه ضعف نسبة وي

األوىل، وبعده ضعف نسبة إدراك الرموز، وقد ال تستدعي مثل هذه الصعوبات إدخال املتعلم مدارس خاصة 
ولكنه حباجة إىل رعاية طبية يومية، وبالنسبة لألسباب العضوية فهناك تواجد كبري ملن يعانون عيوبا يف النطق يف 

، أو عضوية خلقية، مث يليه سبب ضعف حاسة السمع وبعدها البصر، هذه السنة، الناجتة عن اضطرابات نفسية
فالسمع من أهم احلواس اليت تساعد على القراءة وتقليد املعلم، أكثر من البصر، وهذا ما يستدعي ضرورة إدخال 

قد فهي غري موجودة باستثناء االضطراب االنفعايل الذي هؤالء املتعلمني مدارس خاصة، أما األسباب النفسية
.يستطيع املعلم معاجلته حبكمة

السنة الثانيةالسنة األوىل
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:الصعوبات البيداغوجية: نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس عشر-13

سائل التعليمية هي السبب الرئيسي الذي يعطل تقدم املتعلمني يف يتضح من خالل نتائج اجلدول أن ضعف الو·
الكتاب املدرسي، رغم أن هناك ، فالوسيلة الوحيدة املتوفرة هي نشاط القراءة، بل هي يف رأي املعلمني منعدمة

اء بعض الوسائل الشارحة اليت ميكن للمدرسة توفريها، ولكن الالمباالة وعدم االهتمام ذا النشاط كان ور
ليها بعد الربنامج املدرسي عن واقع املتعلم وحميطه االجتماعي، يتقاعس املديرين واملسؤولني عن توفري الوسائل، 

كما أن عدم التنويع يف نصوص الكتاب املدرسي مبا يتوافق وخصوصية بعض املناطق يؤدي إىل عدم استيعاب 
اييس دقيقة يضعها خمتصون لقياس نسبة  التقدم يف املتعلم لنصوصه، كما ال تتوفر الربامج أو املناهج على مق

.القراءة، ومثل هذه األسباب تؤدي وال شك إىل عدم تعلم هذا النشاط بالشكل املناسب

:حصيلة التقدم يف القراءة حىت اية السنة املاضية: نتائج اإلجابة عن السؤال السادس عشر-14

السنة الثانية

اموعضعيفةمتوسطةمتقدمةإجابات املفحوصني

1050060عدد التكرارات

%100%0%83,3%16,7النسبة املئوية

هذا السؤال كما هو واضح خاص مبعلمي السنة الثانية ألم قاموا بتجربة سابقة يف السنة األوىل وعاينوا نسب ·
ة يف احلكم، فتقدم ين للوسطالتقدم يف القراءة، ومن خالل النتائج كما هو موضح أعاله نرى أغلب املعلمني مييلو

أغلب املتعلمني يف نظرهم متوسط، ليس بالضعيف وال باملتقدم، مما حييلنا على ترجيح املستوى الضعيف فمن 

النسب املئويةعدد التكراراتالنسب املئويةعدد التكراراتالصعوبات
%00%23,3...اعتماد برنامج القراءة على اللغة الشفهية-أ

%302033,3%18...بعد الربنامج عن احمليط االجتماعي-ب

%00%00...الطرق املستعملةعدم مالءمة-ج

%63.33050%38.ضعف الوسائل التعليمية-د

%1016,7%23,3.غياب مقاييس دقيقة يف تقومي تعلم القراءة- ه

%60100%60100.اموع
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املفروض أن يكون األغلبية متقدمني ونسب قليلة متوسطة، واحلاالت اخلاصة ضعيفة، أما الواضح فهو أن 
.ئة، وهذا وضع مزراملمتازين يف هذا النشاط أقل من عشرين بامل

.ذكر أسباب الضعف: نتائج اإلجابة عن السؤال السابع عشر-15

مبا أن النتائج أعاله بينت عدم وجود ضعف يف نسبة التقدم يف نشاط القراءة، فإن األسباب وال شك 
.غري موجودة

واضيع وصور الكتاب املدرسي معرفة ما إذا كان هناك فارق بني م: عشرالثامننتائج اإلجابة عن السؤال -16
:وما يعيشه املتعلم يف الواقع

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

60060501060عدد التكرارات

100%%16,7%10083,3%%0%100النسبة املئوية

ن وجود فارق بني مواضيع وصور  الكتاب املدرسي وما يتضح من نتائج اجلدول إجابة  املعلمني باإلجياب ع·
.يعيشه املتعلمون يف الواقع، أما نسبة النفي فكانت عند بعض معلمي السنة الثانية وهي أقل من عشرين باملئة

:درجة الفارق: نتائج اإلجابة عن السؤال التاسع عشر-17

السنة الثانيةالسنة األوىل
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اموعضيقمتوسطشاسعاموعضيقمتوسطشاسعإجابات املفحوصني

301020603030060عدد التكرارات

%100%0%50%50%100%33,3%16,7%50النسبة املئوية

هناك اختالف يف رأي معلمي السنتني، فنجد أن نسبة الفارق الشاسع لدى معلمي السنة األوىل أعلى من البقية، ·
معتدلة بني النسبتني السابقتني، أما معلمو السنة الثانية "متوسط"نما كانت نسبة وتليها نسبة الفارق الضيق، بي

مما يدل على أن الكتاب املدرسي اخلاص ذه  السنة بعيد كل البعد ) شاسع ومتوسط(فقد تعادلت لديهم نسبتا 
وىل مواضيعه وصوره ، رغم أن كتاب السنة  األ)ضيق(عن واقع املتعلمني، لدرجة عدم وجود أية نسبة يف خيار 

.أبعد عن الواقع املعاش من كتاب السنة الثانية، وسنذكر أسباب كل من معلمي السنتني على حدة
:ذكر أمثلة تربر سبب اختيار إحدى اإلجابات: نتائج اإلجابة عن السؤال العشرين-18

oأمثلة اخليارين الشاسع واملتوسط:
:السنة األوىل·

دار البلدية، الربيد، حمطة القطار، اإلنترنت، املزرعة، حديقة احليوانات، املتجر :من املواضيع اليت تشكل فارقا-
...الكبري

فهذه املواضيع اتفق عليها معلمو املدينة والريف واملناطق اجلبلية، ورأوا أا بعيدة عن واقع الطفل، وإن 
السن جيهلها، وال يتردد عليها، وبالتايل جيهل تواجدت مثل هذه املرافق يف املدينة خصوصا فإن الطفل يف مثل هذه

وظيفتها، كما أن متعلمي املناطق الريفية واجلبلية ممن ال تتوفر لديهم مثل هذه املرافق تشكل لديهم هاته املواضيع 
.عالمة  استفهام، إضافة إىل درس قوانني املرور، اليت جيهلوا ألن شعاب اجلبل خمتلفة عن طرق  املدينة

: الثانيةالسنة·
احلاسوب، رجل  الفضاء : هناك مواضيع كثرية تشكل مثل هذا الفارق، خاصة يف املناطق  النائية، مثل-

.وبذلته، زيارة للمطار، يف احملالت الكربى، وسائل النقل واملواصالت
ل منها، فاملدرسة ال توفر رحالت استكشافية تعني على التعرف على املرافق االجتماعية واإلدارية وعمل ك

كما ال تتوفر املدارس على حواسيب لضرب املثال ا، وانعدام املسرح يف املدرسة أو اللعب بألعاب القاراقوز 
كما جاء يف أحد النصوص ال يشجع الطفل على اإلبداع واستخدام لغته، أو يتيح له فرصة للتعلم من خالل 

طفل النفسية وتعبريها الصادق عن حمتوى وبالنسبة للصور فعدم وضوحها وتلبيتها حلاجات ال. املسرح
.النصوص يؤدي إىل فجوة معلوماتية يف ذهن املتعلم
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معرفة ما إذا كان هناك استخدام لبعض الوسائل التوضيحية : والعشرينادينتائج اإلجابة عن السؤال احل-19
:     إضافة للكتاب املدرسي

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

402060501060عدد التكرارات

100%%16,7%10083,3%%33,3%66,7النسبة املئوية

معظم إجابات املفحوصني تنبئ عن وجود وسائل تعليمية مساعدة غري الكتاب املدرسي، إال نسبة قليلة يف ·
.السنة  الثانية، مما يعين توفرها

":نعم"ذكر بعض األمثلة عن تلك الوسائل يف حالة اإلجابة بـ: ال الثاين والعشريننتائج اإلجابة عن السؤ-20
.مثال تقوم املعلمة جبلب وثائق اهلوية، وشهادات امليالد، وغريها" دار البلدية"يف درس -
.القيام حبوارات متثيلية تشجع املتعلمني على استخدام لغتهم-
ضار الفواكه واخلضر، استعمال السبورة، والبطاقات، اإلشارة إىل كتب التمثيل بالصور املناسبة للنصوص، إح-

.، القصص املوجهة لألطفال)كتاب تعلم القراءة والكتابة(خارجية 
.إحضار وسائل وسندات تربوية، وخلق وضعيات خمتلفة تتماشى وطبيعة الدرس-
.إحضار لعب عن وسائل النقل واملوصالت مثال-

ئل هي من اجتهادات املعلمني اخلاصة، وليست متوفرة يف املدارس، أي أن تواجدها مرهون كل هذه الوسا
.برغبة املعلم يف إحضارها، أو التمثيل ا

:تفضيل استخدام الوسائل  التكنولوجية احلديثة: نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث والعشرين-21
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السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

40206058260عدد التكرارات

100%%3,3%10096,7%%33,3%66,7النسبة املئوية

، يف تعليم )الشفوية-البصرية، السمعية-السمعية(أغلب املعلمني يفضلون استخدام التكنولوجية احلديثة ·
:اب التالية كما ذكرها املعلمون أنفسهمالقراءة، بينما يفضل اآلخرون عدم استخدامها، لألسب

o نعم"أسباب اإلجابة بـ":
حيتاج أغلبية املعلمني ملثل هذه الوسائل لزيادة التوضيح، وتسريع وترية اكتساب املعارف اللغوية، وحتسني النطق -

.واألداء، والتشجيع على استعمال اللغة
.ة، كما تعتمد بشكل كبري على اجلانب الشفوي والبصرييتطلب تعلم اللغة االستمرارية يف القراءة واملطالع-
فضل بعض املعلمني استخدام الوسائل السمعية البصرية، ألن التلميذ يف رأيهم يسمع لغته كما عليه رؤية ما -

.، بل األفضل مساعها ورؤيتها يف آن واحد وكذا كتابتهاتكرارهايسمعه، إذ ال يكفيه كتابة اجلملة على السبورة 
ن استخدام التكنولوجيا وهي لغة العصر يسرع الفهم واالستيعاب والتواصل، كما يضع املتعلم على خطى العصر إ-

املتسارعة، وتطل به على عوامل حديثة، فيكتسب لغته ويتعلم استخدام مثل هذه التكنولوجيا يف نفس الوقت، مما يرقي 
تصار الوقت، وتقلل من اهود الفردي للمعلم، مع وينمي ويطور قدرا الطفل متاشيا مع العصر، وتساهم يف اخ

.سهولة التبليغ، كما أا عنصر مشوق يف  التعليم، يبهر الطفل ويشوقه، ويدفعه لإلقبال على الدرس مبرح
o ال"أسباب اإلجابة بـ":

...ملدنيةمادة العلوم، والتربية ا: ال ختدم هذه التكنولوجيا نشاط القراءة، وإمنا ختدم نشاطات أخرى مثل-
كلفة مثل هذه الوسائل من الناحية املادية وناحية الوقت، كما أن معظم املعلمني ال جييدون استخدامها، -

ونتائجها غري مضمونة مثل الوسائل التقليدية، فتعترب ذا املن الكماليات، كما أن األسرة هي املسؤول 
.الوحيد لتوفريها، وتكوين أبنائها بواسطتها

:معرفة ما إذا كان املتعلمون مقبلون على املطالعة اخلارجية: ابة عن السؤال الرابع والعشريننتائج اإلج-22
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السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

204060154560عدد التكرارات

100%%75%10025%%66,7%33,3النسبة املئوية

ل نتائج اجلدول أن أغلبية املفحوصني متفقون على عدم إقبال املتعلمني على املطالعة يبدو من خال·
اخلارجية، أما نسبة الذين يؤكدون إقباهلم عليها فهي قليلة وال تتعدى األربعني باملئة، مما ينبئ عن تدهور 

.نسب املطالعة يف أوساط املتعلمني يف هذه املرحلة
o نعم"تربير اإلجابة بـ" :

.ن املطالعة تعني على تعلم القراءة وفهم دالالت الكلمات، وتزيد من خربة املتعلم املعرفيةأل-
املطالعة جمال خصب خليال الطفل، وهي مصدر متعة وتشويق، خاصة أن الطفل يف هذه املرحلة ميال بطبعه إىل -

.االكتشاف
.مشاهدة املعلم حتمس املتعلمني للمطالعة داخل القسم-
.بعض األولياء لبعض التالميذ قصص وكتب معرفية متنوعة، تشجيعهم لإلقبال عليهاتوفري -

o ال"تربير اإلجابة بـ":
.معظم األسر فقرية وال توفر ألبنائها الكتب املدرسية الالزمة، فما بالك بالكتب اخلارجية-
.عدم توفر مكتبات خاصة يف املناطق النائية-
ال يف هذه السن صغريا على املطالعة اخلارجية، فتؤجل توفري الكتب والقصص له ظن بعض األسر أن الطفل ال يز-

.الحقا

:توفر املدرسة على مكتبة خاصة: نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس والعشرين-23

Université Sétif2



دراسة تطبيقية ميدانيةثالث                                                                الفصل ال

-222 -

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

204060204060عدد التكرارات

100%%66,7%10033,3%%66,7%33,3النسبة املئوية

معظم نتائج اجلدول اجتهت حنو اجلواب السليب، مما يعين عدم توفر أغلب  املدارس على مكتبات ·
خاصة، يطالع من خالهلا املتعلمون على القصص املثرية اليت تشبع فضوهلم، وتثري معلومام، مما يبني 

.تمع، فإذا مل يتعود الطفل يف مراحله املبكرة على القراءة، فإنه سينفر منها فيما بعدأزمة القراءة يف ا
:معرفة املعلمني للمقاربة التواصلية: نتائج اإلجابة عن السؤال السادس والعشرين-24

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

105060164460عدد التكرارات

100%%73,3%10026,7%%83,3%16,7النسبة املئوية

يتبني من خالل نتائج اجلدول أن غالبية املعلمني جيهلون املقاربة التواصلية، سواء أكان جهلهم إياها ·
.كمصطلح، أم كمقاربة وطريقة يف التعليم، بينما تعرفها نسبة قليلة جدا

معرفة كيفية توظيف املعلم للمقاربة التواصلية مع املتعلم يف حال : بع والعشريننتائج اإلجابة عن السؤال السا-25
":نعم"اإلجابة بـ 

.من خالل فتح باب احلوار، وترك اال للمتعلم للتعبري بكل حرية-
.من خالل التعبري الشفوي والتواصل-
.التعابري اليت يعرب ا املتعلم مث تصحيحهامن خالل حتويل اللهجة الدارجة إىل لغة فصحى سليمة، وهذا بتقبل كل-
.تشجيع  املتعلمني يف كل األحوال حىت لو أخطأوا، وتزويدهم مبصطلحات جديدة لتنمية ثروام اللغوية-
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ويتضح من خالل هذه اإلجابات أن املعلمني ال يعرفون ما هي املقاربة التواصلية كمجموعة طرائق يف التعليم، 
.عرفون بعض مظاهرها، أو لنقل بعض مظاهر التواصل داخل القسمولكنهم ي

:قيام املعلم بالتواصل مع املتعلمني باللغة الفصحى وإجابته ا: نتائج اإلجابة عن السؤال الثامن والعشرين-26

السنة الثانيةالسنة األوىل

أتكلم ا لكنهم ال النعمإجابات املفحوصني
يستطيعون التحدث 

ا

أتكلم ا لكنهم ال النعموعام
يستطيعون التحدث 

ا

اموع

035760645060عدد التكرارات

%100%83,3%6,7%10%100%95%5%0النسبة املئوية

معظم اإلجابات تؤكد الفارق الكبري بني معرفة املعلم واملتعلم، وعدم استطاعة املتعلمني يف كلتا السنتني ·
، أو اإلجابة عن أسئلته باللغة الفصحى، ونسبة قليلة يف السنة  الثانية خبالف السنة األوىل حماورة املعلم

اليت كانت نسبتها منعدمة تنبؤ عن متكن أقلية من املتعلمني لإلجابة باللغة الفصحى، أما النسب املتبقية 
.يةفتؤكد اضطرار املعلم أحيانا إىل الرتول ملستوى املتعلمني وخماطبتهم بالعام

:وضعهم يف وضعيات حوارية:نتائج اإلجابة عن السؤال التاسع والعشرين-27

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

50106060060عدد التكرارات

100%%0%100100%%16,7%83,3النسبة املئوية
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جلهد إضايف من خالل وضع التالميذ يف وضعيات حوارية يتدربون نتائج اجلدول تبني مدى بذل املعلم·
بواسطتها على استعمال لغتهم والتحاور ا، وهذا حسب النصوص اليت يدرسوا، ولكن هناك نسبة 

.قليلة من املعلمني الذين ال يستخدمون هذا األسلوب يف السنة األوىل، لصغر سن املتعلمني

:الذهاب معهم يف رحلة أو التحدث عن مشهد: الثنينتائج اإلجابة عن السؤال الث-28

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

105060204060عدد التكرارات

100%%66,7%10033,3%%83,3%16,7النسبة املئوية

حلة وال يتحدثون عن مشهد باللغة الفصيحة مع تبني بيانات اجلدول أن أغلب املعلمني ال يذهبون يف ر·
املتعلمني، بسبب عدم توفري املدرسة للرحالت املدرسية الترفيهية والتعليمية، كما أن املعلمني ال يبذلون 

.جهدا لإلحالة على مشهد معني مث ترك احلرية للتالميذ للتعبري عنه، متحججني بضيق  الوقت
:ترك حرية التعبري للمتعلمني عن أمور حيبوا: والثالثنينتائج اإلجابة عن السؤال احلادي -29

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

352560501060عدد التكرارات

100%%16,7%10083,3%%41,7%58,3النسبة املئوية

لترك املتعلمني يعربون عن أمور حيبوا حبرية، وهذا تتفاوت نتائج اجلدول حول حماوالت املعلمني ·
ليدربوهم على التحدث باللغة  الفصحى، بينما يرى آخرون وميثلون نسبة قليلة، عدم جدوى مثل هذا 

.األمر، بل يرون فيه تضييعا لوقت احلصة، ونشرا للفوضى داخل القسم
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اليت تضطر املعلمني إىل عدم القيام مبثل هذه ذكر األسباب: نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين والثالثني-30
:املبادرات

.صغر سن املتعلمني حيث ال ميكنهم التعبري باللغة الفصحى، ألم يف بداية تعلمها-

.ضيق الوقت، فالنظام اجلديد يفرض على املعلم االلتزام بتطبيق املنهاج، مبعىن عدم ورود مثل هذه األمور يف املنهاج-

:وصول املتعلم يف األخري إىل امتالك كفاءة لغوية تواصلية: بة عن السؤال الثالث والثالثنينتائج اإلجا-31

السنة الثانيةالسنة األوىل

اموعالنعماموعالنعمإجابات املفحوصني

402060501060عدد التكرارات

100%%16,7%10083,3%%33,3%66,7النسبة املئوية

ئج اجلدول، نستنتج أن أغلب املعلمني يرون نتائج إجيابية يف آخر السنة تنبئ إىل اكتساب من خالل نتا·
املتعلمني للكفاءتني اللغوية والتواصلية، ونسبة معتربة تنفي ذلك، رغم أن الوقائع توضح عدم متكن 

ا على أغلبية املتعلمني يف هاتني السنتني من التواصل بلغتهم، ويبدو أن الذين أجابوا باإلجياب قاسو
.متعلميهم، مما يستدعي القول أن املتعلمني يف هذه السن يكتسبون لغتهم اكتسابا سليما

:معرفة الضغوطات اليت تواجه املعلم يف تطبيقه للمقاربة بالكفاءات: نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع والثالثني-32

متنعهم من تطبيق املقاربة بالكفاءات كما جيب، ومن عدد املعلمون عدة ضغوطات متثل بالنسبة إليهم عقبات
:ترك احلرية للمتعلمني للتواصل فيما بينهم، من بينها

.عدم متكن بعض املتعلمني من التواصل باللغة الفصحى داخل القسم-1

ضعف بعض املتعلمني يف نشاط القراءة، لدرجة أم يبلغون السنة اخلامسة وهم ال جييدون نطق -2
.كما يتهجون أثناء القراءةبعض احلروف،
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كرب عدد التالميذ داخل القسم ينتج الفوضى، وبالتايل تضييع وقت احلصص، فمثل هذه -3
املقاربة حتتاج إىل عشرة تالميذ يف القسم حىت يتمكن املعلم من اإلملام بكل حمتوياا وأساليبها، 

.واحلصول على النتائج املطلوبة

فة الدروس، وقلة  احلجم الساعي املخصص ألنشطة اللغة ضرورة االلتزام باملنهاج مع كثا-4
.العربية

انعدام متابعة األولياء ألوالدهم، فاملنهاج اجلديد يفرض على األسر رعاية أبنائها أكثر من -5
.املدرسة، فاملتعلم هو مكتشف املعرفة، وليس مطلوبا على املعلم تقدميها له جاهزة

.خلارجية، نتيجة عدم تشجيع أوليائهم هلمعدم إقبال املتعلمني على املطالعة ا-6

.انعدام الوسائل املساعدة واليت تنمي املهارات اللغوية لدى الطفل-7

.كثرة التمارين املرافقة للقراءة وصعوبتها-8

).اخللط بني الفصحى والعامية والفرنسية(عدم معرفة املتعلمني مسبقا للغة الفصحى -9

التربية العلمية، واإلسالمية، (معارف املتعلم اللغوية، كثافة بقية األنشطة مما يؤثر سلبا على-10
...).واملدنية، والرياضيات

.إحساس املتعلمني يف هذه السن بضغط الدروس وكثافتها، مع ميله للعب والترفيه-11

:اقتراحات املعلمني من أجل حتسني األداء: نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس والثالثني-33

).الصور، األلعاب، املالعب اهزة، احلواسيب، جوائز للتحفيز(صة والوسائل املساعدة توفري املكتبات اخلا-1

، مع إنقاص بعض الدروس وتوسيع عدد حصص أنشطة الفترة الصباحيةالساعي خاصة يف من احلجمالتقليل -2
.اللغة

.التكوين اجلدي للطفل من طرف األسرة، ويف املرحلة التحضريية-3

ارين املرافقة لنصوص القراءة للصيغة املوجودة يف الكتاب املدرسي، وإعادة صياغة كتب التمارين موافقة التم-4
.متاشيا مع ما جاء يف التدرج السنوي

.إدراج مواضيع يف الكتاب املدرسي تتناسب ومستوى املتعلمني-5
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vاستنتاجات:

وعالقتها بالفرضيات، فإنين قمت بوضع مسلمة قبل أن تقدم االستنتاجات اخلاصة بنتائج االستبيان
واعترب ذلك السبب له . %50قبول الفرضية إذا كانت نتيجة سؤال أو عدة أسئلة تفوق أو تساوي نسبة : تتمثل يف

عالقة وتأثري يف حدوث قصور يف أساليب أو وسائل تعليم القراءة، أو نقص اإلمكانيات، أو جهل املعلمني للمقاربة 
.، يف السنتني األوىل والثانيةأو على األقل جهلهم بضرورة التواصل مع املتعلمني داخل القسم،التواصلية

وهذا العتمادي على االستبيان فقط دون استخدام أدوات إحصائية أكثر تعبريا عن وجود داللة إحصائية بني 
ل هذه اإلحصاءات، وعدم استعماهلا يف متغريين، كعامل االرتباط لبريسون أو سبريمان، وهذا راجع جلهلي مبث

.مذكرات ماجستري قسم اللغة العربية وآداا

إن الفرضية األوىل اخلاصة بقصور التالميذ عن استعمال لغتهم استعماال سليما، خاصة يف مراحلهم األوىل قد -
، وكفاية %50حتققت، حىت إن كانت النتائج اخلاصة مبستوى تقدم املتعلمني حىت آخر السنة جيدة فاقت 

الكم الساعي الذي فاق هو اآلخر هذه النسبة، وكذا مسامهة هذا النشاط يف فهم بقية أنشطة اللغة األخرى، 
، وساوى هذه النسبة %50وبقية املواد أيضا، إال أن تأثري اللهجة الدارجة السليب الذي فاق يف السنة األوىل 

، ومالحظة بعض الصعوبات سية والعضوية والذهنيةعوائق النفوجود بعض اليف السنة الثانية، كما أن 
البيداغوجية، ساند مثل هذه الفرضية وأقرها، وأهم ما أثبت عدم التقدم هو نتائج السؤال السادس عشر 

، بينما %20اخلاص بالسنة الثانية، والذي بني أن نسبة  التقدم يف نشاط القراءة حىت اية السنة أقل من 
، مما ينبئ عن الوضع املتردي الذي ميثل مستوى املتعلمني %50توسط يف هذا النشاط فاقت حصيلة التقدم امل

.يف السنة األوىل

متثلت الفرضية الثانية يف عدم مالءمة بعض نصوص الكتاب املدرسي للمستوى املعريف والواقعي للمتعلم مما -
وكانت النتائج املتوصل إليها جيعله يتعامل مع أمور جمردة وخيالية، وقد صحت هذه الفرضية هي األخرى،

يف السنة الثانية، وكانت نسبة الفارق الشاسع أكثر %50يف السنة األوىل، وفاقت %100مذهلة، فبلغت 
يف السنتني األوىل والثانية، كما ساوت هذه النسبة %50من نسبة الفارقني املتوسط والضيق، إذ أا مثلت 

لثانية، وكالمها يعربان عن وجود الفارق الكبري بني مواضيع وصور يف الفارق املتوسط لدى معلمي السنة ا
الكتاب املدرسي وواقع املتعلم، وقد ذكرت عدة أمثلة من خالل املعاينات واملعايشات اليومية للمعلمني مع 

.املتعلمني، ومالحظة مدى الصعوبات اليت يواجهوا يف فهم بعض هذه املواضيع

املعارف املتنوعة خاصة اللغوية منها، فقد قصور أساليب املعلمني عن تقريبمثلة يفأما الفرضية الثالثة واملت-
حتققت من جانب آخر، ألن أغلب املعلمني يرون أن العيب ليس فيهم وال يف جهدهم املبذول وإمنا يف عدم 
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ري الكتاب توفري اإلمكانيات املناسبة لتحقيق الكفاءات املرجو حتصيلها، فنسبة وجود وسائل توضيحية غ
واألمثلة اليت ذكرت عنها متثلت يف بعض الوسائل التقليدية، وهي ،، مما يعين توفرها%50املدرسي فاقت 

تعتمد يف أغلبها على جهد املعلم الفردي، وعلى إمكانيته ورغبته يف استعماهلا، مثل السبورة والبطاقات، 
ي أا غري مفروضة عليهم، كما أا ليست والكتب اخلارجية، وإحضار بعض الوثائق الشارحة، وغريها، أ

مربجمة ضمن املنهاج املقرر، مما يعين اختالف استعماهلا وتوافرها من مدرسة إىل أخرى، كما أن الوسائل 
فأغلبهم يرى ضرورة %50التكنولوجية احلديثة غري متوفرة بتاتا، ورغبة املعلمني يف االستعانة ا فاقت 

بوية متاشيا مع تطور العصر، وتدريبا للمتعلم على استخدامها، وتقريبا للواقع تواجدها يف املؤسسات التر
اإلصالح اجلديد، كما أن عدم توفر املدارس على مكتبات خاصة فاقت نسبته شيا مع سياسةاملعاش، ومتا

ة من اللغوية، وتعترب املطالعاملتعلمني، ذلك أن املكتبة تشجع على املطالعة وبالتايل تثري معارف 50%
.الوسائل املدعمة للكتاب املدرسي، وعدم توفرها يعين افتقار املدرسة ألهم وسيلة مساعدة

التواصل بني املعلمني واملتعلمني غيابمثلت الفرضية الرابعة الشق الثاين من البحث، وتتمحور حول -
ة، وقد صحت هذه بواسطة اللغة الفصحى مما يؤدي إىل اكتسام كل من الكفاءتني اللغوية والتواصلي

املعلم واملتعلمني، إال أنه تواصل غري ممنهج، فاملعلم يبذل جهده ود بنيالفرضية يف جانب، فالتواصل موج
لتشويق املتعلم لإلقبال على درس القراءة، ويهيؤه نفسيا لذلك، كما حياول خلق لغة مبسطة حىت يفهم 

خاص بكل جهدلتعبري عن أفكارهم، ولكن هذااملتعلمون عليه، مع الصرب عليهم وتشجيعهم وحثهم على ا
ألن نسبة عدم معرفة املعلمني للمقاربة على وعي املعلم وخربته يف هذا اال، يعتمد معلم على حدة، و

، كما فاقت هذه النسبة نتائج وصول املتعلمني يف األخري إىل امتالك كفاءة لغوية %50التواصلية فاقت 
سابقة فندت مثل هذا الزعم، ولكن من خالل األمثلة املذكورة توضح عدم وعي وتواصلية، رغم أن النتائج ال

املعلمني وعيا جيدا لكل من الكفاءتني املقصود الوصول إليها، فأغلب املتعلمني جييدون القراءة باسترسال يف 
استعمال لغتهم اية السنة الثانية، كما جييدون تركيب بعض اجلمل وإنشاء فقرة معينة، إال أم قاصرون عن 

.استعماال فعليا، والتحاور ا بطالقة، إضافة إىل افتقارهم إىل قاموس لغوي يثري جتربتهم التواصلية

والفرضية  األخرية توضح ضرورة وضع املتعلمني يف وضعيات حوارية تقارب الوضعيات الواقعية، وقد فاقت -
عن للتعبريرية للمتعلمنياحلس األمر مع ترك ، ونف%50نسبة وضع املعلمني للمتعلمني يف وضعيات حوارية 

، ومثل هذه األمور %50أمور حيبوا، أما نسبة وصف املشاهد والقيام برحالت، فقد قصرت عن بلوغ 
متثل بعض مظاهر املقاربة التواصلية، ولكن أغلب املعلمني يقومون بتقليد حوار يف الكتاب املدرسي، دون 

كما يتساحمون يف خلط بعض املفردات  العامية إىل جانب  الفصحى، مما يؤدي تطوير هذا احلوار أو توسيعه، 
. إىل عدم ترسيخ مثل هذه احلوارات والتعابري يف ذهن املتعلم يف هذه املرحلة بالذات
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:خامتة
حاثة يف جماهلا اخللوص باألفيد كان موضوع البحث إذا إطاللة على واقع تعلم اللغة العربية اليت يسعى الب

هو سبيل هذا البحث للكشف عن واقع " نشاط القراءة يف الطور األول"لتطويرها، وتعليمها، وإحيائها، وقد كان 
اليت تدعو إىل تعلم اللغة وتعليمها عن طريق التواصل، وتسعى " املقاربة التواصلية"اللغة يف املدارس اجلزائرية، كما أن 

حتقيق الكفاءتني اللغوية والتواصلية، حىت يستطيع اإلنسان التأقلم مع خمتلف األوضاع يف اتمع، هي يف النهاية إىل
.األخرى وسيلة للحفاظ على هذه اللغة

فالطفل مبا حيمله من قدرات وإمكانات عقلية وجسمية ونفسية تدفعه لالكتشاف والعب من موارد املعارف 
بنفسه، هو أنسب عينة لترسيخ قواعد اللغة ودالالا على حل مشكالته احلياتيةحىت يطور إمكانياته، ويصبح قادرا

ومفاهيمها، ومبا أنه صفحة بيضاء خيط عليه كيفما شاء الكبار ذلك، فإن بإمكانه اكتساب املعارف بأي الطرق 
رحلة األوىل، وبذكائه كانت، وهذا ما استخلصه املعلمون من خالل جتارم الكثرية، فكل الطرق تناسب الطفل يف امل

الفطري يتمكن من اختزاا وترديدها، ولكن يف نفس الوقت هناك بعض الطرق التعليمية تسرع وترية التعلم، وتكون 
أفيد للطفل، كما أن املعارف تتغري بتغري تطورات العصر ومتطلباته، لذلك وجب ربط املدرسة ومعارفها ذه 

سة اجلزائرية من خالل سياسة اإلصالح، الذي حياول أن يتماشى وتطورات التغريات، وهذا ما هدفت إليه املدر
العصر، من انفتاح على العامل، من خالل التكنولوجيا، واملعلومات اجلاهزة، وقد حاول هذا البحث اإلجابة عن 

املساعدة على اكتسابه اإلشكالية املتقدمة، فبني نفسية الطفل يف مراحله األوىل، وأنواع النمو اليت مير ا، والوسائل 
والعرب، ينيللغة، كما وضح أمهية اللغة العربية وخصائصها، وتعرض إىل إشكالية االزدواجية اللغوية يف نظر الغرب

وخاصة يف اجلزائر اليت تشهد تنوعا لغويا زاخرا، كما وضح أمهية القراءة يف حياة اإلنسان والطفل خصوصا، وبني 
رض من خالل نظرة شاملة إىل خمتلف اإلصالحات اليت مرت ا املدرسة اجلزائرية، طرق القراءة املعروفة، مث تع

كمجموعة طرائق تساهم بشكل كبري يف اكتساب اللغة عن طريق التواصل وحاول اقتراح مفهوم املقاربة التواصلية 
سهل عليه اكتساا واالستعمال اليومي هلا ضمن مواقف وسياقات خمتلفة توضح للطفل أمهية اللغة يف حياته، وت

بطريقة ممتعة وعلمية يف آن واحد، وقد الحظنا من خالل الدراسة امليدانية أن للمعلم أفكارا قريبة من مظاهر هذه 
املقاربة، من خالل وضع التالميذ ضمن وضعيات حوارية ومتثيلية، والتعبري عن مشاهد، وتركهم يتحدثون مع بعضهم 

طائهم اللغوية، وإن كانت للمقاربة التواصلية سلبيات إال أن هلا إجيابيات كثرية البعض أحيانا حبرية، مع تصحيح أخ
تطبيقها، وهذا ما ال تتوفر وسائل كثرية تساعد علىكن لديها أيضا متطلبات من توفري لخاصة يف تعليم اللغة األم، ول
:، وقد خلصنا بعدة نتائج نذكرهاعليه معظم املدارس اجلزائرية

جيبة على استيعاب ما يقدم له بأية وسيلة كانت، ولكن طرق املعلمني التقليدية تقتل يف قدرة الطفل الع-
.داخله قدرته على االكتشاف واإلبداع، والتطوير

إن خلربة املعلم دورا كبريا يف جتهيز املتعلمني مبا ينفعهم، ويسهل عليهم تعلمهم، وهذه اخلربة تستدعي من -
يستطيع إيصال أفكاره املختلفة، وكسب فهم أكرب عدد من املتعلمني، ولكن املعلم تنويع طرقه وأساليبه حىت
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هناك بعض املعلمني الذين ال يبذلون جهدا خاصا لتطوير قدرات املتعلمني، مما يؤدي إىل إنشاء جيل ضعيف 
.لغويا، ومعتمد على املعلم يف كل مرة، دون االجتهاد لكسب املعارف بنفسه

غري كافية إليصال خمتلف املعارف، فاملعرفة تتطور بتطور العلوم والوسائل، كما خربة وجهد املعلم وحدها -
يفرض على الفرد واتمع التميز والتطوير يف أقل وقت ممكن ومبردودات إنسانية ومادية الراهنأن الوقت 

مناهجه جيدة، حىت تضمن البلدان استقرارها ومكانتها بني الدول، لذا تطورت أساليب التعليم، وغريت 
، رغم نتائج االستبيان  وبراجمه، لتتماشى وظروف العصر، ولكن املالحظ أن هناك خلال يف املدارس اجلزائرية

اليت أكدت وعي املعلمني باإلصالح اجلديد، ولكن املشكلة تكمن يف تكوين هؤالء املعلمني، الذين ال زالوا 
ة، ويف كل األوقات، فكان أغلبهم غري مؤهل يدرسون وفق طرق تقليدية قد ال تكون نافعة يف كل األنشط

لتطبيق هذه املقاربة، كما أن عدم توفر الوسائل اليت كان من املفروض تواجدها يف كل مؤسسة تربوية وفق 
.ما جاء يف املناهج عطل هو اآلخر حتقيق الكفاءات الالزمة

لمني، وعن الواقع االجتماعي عن سن املتع-اخلاصة باللغة العربية–مواضيع الكتب املدرسية بعد بعض-
واالقتصادي ألغلب أفراد اتمع، وهذا لعدم حماولة التنسيق بني املؤسسات التربوية وبقية املؤسسات 

، مبعىن أن املواضيع املدروسة ماالجتماعية واإلدارية، حىت يكون املتعلمون واعني بأهم املالحق اليت قد تفيده
وال تتنوع بتنوع البيئات املوجودة يف البالد، كما أن املدارس ال توفر تعرب تعبريا صادقا عن الواقع، ال

.رحالت توعوية للمتعلمني
م به اهتماما كبريا، ولكن مل تطور طرق ماهتمت االيعترب نشاط القراءة أساس تعلم اللغة يف املدرسة، وقد -

درب على القراءة اخلارجية، فمثل تدريسه، والوسائل املساعدة على دعمه وتشجيع الطفل على املطالعة والت
هذا الدعم اخلارجي يدفع بالطفل إىل اإلقبال على هذا النشاط داخل املدرسة، والتفوق فيه، كما يساهم هذا 

.النشاط يف إثراء رصيده اللغوي، وتوسيع مداركه املعرفية، واإلبداع وفق ما يفهمه من دالالت خمتلفة
:ها ميكن طرح بعض االقتراحات لتحسني األداءمن خالل هذه النتائج اليت استخلصنا

مهما تعددت اإلصالحات وتنوعت إال أنه ال ميكن جناحها ما مل جتند خمتلف اإلمكانيات لتحقيق ما دف -
توفري الوسائل، تكوين املعلمني وتدريبهم لتطبيقها، إنتاج كتب تساهم يف : إليه، ومن بني هذه اإلمكانيات

.رب من سنه ونفسيته، وواقعه املعاشإثراء معارف الطفل وتقت
كما جيب أن تلتحم جهود املدرسة مع بقية املؤسسات االجتماعية والتربوية، مبعىن أن يكون اتمع حلمة -

واحدة تساهم يف تطوير املدرسة، وهذا اجلهد اجلبار يدخل ضمن جمهودات الدولة، فاملدرسة وحدها قاصرة 
مسامهات طفل على جمتمعه، فال بد أن تتعاون حىت تكون هناك رحالت وتعريف النبإمكانياا احملدودة ع

.من بعض مدراء املؤسسات لعمل برامج توعوية بعملها ووظائفها
إضافة إىل كل ذلك فإن التواصل داخل القسم هو صورة مصغرة للتواصل يف اتمع ومع فئات خمتلفة فيه، -

ح اجلديد، مع دراستها واألخذ ببعض مظاهرها مبا يتناسب لذلك وجب إقحام املقاربة التواصلية يف اإلصال
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ية اكتساب اللغة، وخصوصية اتمع اجلزائري، واالستفادة من تطبيقاا لتطوير قدرات الطفل، وتسهيل عمل
وحدها قادرة على إكسابه لغته، ولكن بقية أنشطة اللغة هلا دور بارز يف ذلك، وال ميكن فليست القراءة 

، ولتحقيق التواصل وجب تدريس القراءة تواصليا مث تفعيل ما أخذه الطفل فيها مع بقية الفصل بينها
.األنشطة

إن القراءة هي مركز تعلم اللغة يف املدرسة، ولكن ال ميكن فصلها عن بقية أنشطة اللغة، وما كان الفصل 
مع البقية يف شكل تكاملي تفاعلي، إال حماولة لتنظري جوانبها املختلفة، أما من ناحية التطبيق فإا تدرس

ولكن الطرق املتبعة قاصرة عن إكساب اللغة، لذا وجب تطويرها، فليس ما هو موجود سليب كله، ولكنه 
حيتاج لبعض اإلضافات والتعديالت حىت يكمل، واحللقة املفقودة يف كل ذلك، هو عدم االستعانة 

، والتربوية، والعلمية لتأليف الكتب املدرسية، وإعداد مبتخصصني يف خمتلف ااالت النفسية واالجتماعية
.املناهج واملقررات التعليمية، فمثل هذه العملية تتطلب تعاون مثل هذه اجلهود حىت تقدم األفضل واألمثل
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:جدول فالندرز

...............................................: السنة

...............................................: القسم

..............................................:     احملور

................................(          ): الوحدة 

..............................................: احلصة

ـلم
ـع

ـم
م ال

ـال
ك

شر
ـا

ـب
ري م

ـ
غ

املـتعلمني  مشاعر على املعلم تقبل : تقبل مشاعر املتعلمني)1
شكل أشاطرك الرأي، هذا املأنا : بأسلوب مرن كقوله
.يستحق االهتمام به

تقديرات ميكن إعطاؤها لو أردنا 
تقييم حصة لألستاذ باالعتماد 

على هذا اجلدول
0123

على املعلم تقدير وتشجيع املتعلمني التقديرات والتشجيعات)2
:حلثهم على املبادرة كقوله

. هذا جيد، هذا رائع، عمل يستحق التشجيع
املعلم يستمع بتأين ألفكار املتعلم تقبل وجهة نظر املتعلمني)3

هذه الفكرة سنستعملها الحقا أو ليستعملها أو ليغريها، قوله
. يف الدرس كذا

طرح األسئلة للمتعلمني)4
األسئلة تكون حول موضوع الدرس واهلدف هو حث التالميذ 

.على اإلجابة
وع ما

ـر
اش

ـ
ـب

م

:الشرح)5
املعلم يقدم الدرس مع الشرح بواسطة أسئلة جييب عنها هو 

.نفسه

يقدم املعلم النصائح و يعطي األوامر النصائح و األوامر ) 6
وينتظر االمتثال والتطبيق كأن يطلب من التلميذ قراءة نص  

:نقد املعلم لتالمذته)6
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3: تفاعل جيد جدا2: تفاعل جيد1: تفاعل متوسط0: تفاعل ضعيف

.هذا السلوكرينقد األستاذ لسلوك متعلم دف تغي
اموع

وع الكليما

ـلم
ـع

ـمت
م ال

ـال
ك

استجابة املتعلم) 8
تشتمل على كل استجابات املتعلم لألسئلة اليت يطرحها 

.األستاذ
مبادرة املتعلم) 9

.يطلب رأيا دون أن يطلب ذلك األستاذ،التلميذ يبدي رأيه
ىاهلدوء أو الفوض) 10

السكوت أو الفوضى داخل القسم هي عالمة عن انقطاع 
.اإلجابة اجلماعية لسؤال األستاذ: االتصال

موعا

اموع  العام
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العايل والبحث العلميوزارة التعليم

-سطيف-جامعة فرحات عباس 

كلية اآلداب والعلوم االجتماعية

:مشروع البحث

نشاط القراءة يف الطور األول

مقاربة تواصلية

:استبانة موجهة

ملعلمي الطور األول االبتدائي

: مالحظة

مية اللغة العربية لذلك نرجو منكم أن إن البحث عبارة عن مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ختصص تعلي
ولكم منا جزيل الشكر ،)x(وأن تضعوا أمام كل سؤال عالمة تتحروا املوضوعية والدقة يف اإلجابة على االستبيان،

.سلفا

:هدف الدراسة

تفاعل املتعلمني يف معرفة واقع نشاط القراءة يف املدارس االبتدائية، خاصة يف السنتني األوىل والثانية، ومدى 
.هذا النشاط، وتطبيق ما يسمى املقاربة التواصلية داخل الصف

الواردة في االستمارة سرية وال تستخدم إال لألغراض العلمية للبحثتالبيانا
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: اجلنس-1

ذكر                                أنثى     

يف أي السنوات تدرس؟-2

معلم السنة األوىل                                         معلم السنة الثانية

معلما يف السنة األوىل فهل يأيت األطفال جمهزين مبعارف سابقة عن املدرسة واملواد اليت سيأخذوا أو إذا كنت-3
أية معلومات تساعدهم على التقدم يف الدراسة؟

نعم                                        ال 

إذا كان اجلواب نعم فكم يبلغ عدد املتعلمني املزودين باملعرفة؟-4

كثر من عشرين متعلما                  أقل من عشرين متعلما               أ

؟)املقاربة بالكفاءات(هل لديك اطالع جيد على املنهج اجلديد -5

نعم                                        ال 

إذا كان اجلواب نعم، فما رأيك فيه؟-6

متوسط    سيءجيد             

........: ..................................................................................أضف تعليقا آخر

املتعلمني يف جمال تعلم اللغة؟ ستوىمهل الحظت تقدما يف -7

النعم                    

؟تبعها يف تعليم القراءةما هي الطريقة اليت ت-8

)الكلية(الطريقة التحليلية الطريقة التركيبية 

.............................: ...............................................................طريقة أخرى 
...........................................................................................................
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هل حتاول دعم املتعلم نفسيا لإلقبال على درس القراءة؟ -9

نعم                                 ال 

هل لنشاط القراءة عالقة وطيدة ببقية أنشطة اللغة األخرى؟-10

ال  نعم                              

إذا كان اجلواب نعم فكيف يساهم نشاط القراءة يف فهم بقية األنشطة؟-11

. من ناحية تعلم اللغة-أ

.من ناحية املادة التعليمية املوجودة يف الكتاب املدرسي- ب

.من ناحية تشابه مواضيع نشاط القراءة مع بعض مواضيع املواد األخرى-ج

.سابقامن كل النواحي املذكورة-د

هل الكم الساعي لتعليم القراءة كاف؟-12

نعم                                 ال       

يف اكتساب املتعلم للغة الفصحى؟بالسلب أم باإلجيابهل تؤثر اللهجة العامية-13

باإلجياببالسلب

: برر إجابتك
............................................................................................................

............................................................................................................

األسباب املعيقة يف تعلم القراءة؟ما هي -14

ضعف حاسة البصر                        عف حاسة السمع                  ض: جعة إىلأسباب عضوية را-أ

عيوب يف النطق

ضعف نسبة الذكاء                   ضعف القدرة اخلاصة بتعلم القراءة                      : راجعة إىلذهنيةأسباب - ب
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ضعف عملية إدراك الرموز  

االضطراب االنفعايل                             احلرمان العاطفي         : اجعة إىلأسباب نفسية ر-ج

صدمات نفسية 

ما هي الصعوبات البيداغوجية اليت يواجهها املتعلم يف نشاط القراءة؟-15

اعتماد برنامج القراءة على اللغة الشفهية أكثر من اللغة املكتوبة-أ

يط االجتماعي والثقايف للتالميذبعد الربنامج عن احمل- ب

.الطرق املستعملة يف تدريس القراءة غري مالئمة-ج

.ضعف الوسائل التعليمية-د

.غياب مقاييس دقيقة يف تقومي تعلم القراءة- ه

؟املاضيةما حصيلة التقدم يف القراءة حىت اية السنة-16

ضعيفة      متقدمة                           متوسطة     

تساهم يف عدم التقدم؟اليت سباب األأهمإذا كانت ضعيفة، اذكر -17

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

بني مواضيع وصور الكتاب املدرسي وما يعيشه املتعلم يف الواقع؟فرقاهل تالحظ -18

ال             نعم      

إذا كان اجلواب نعم، فإىل أي درجة يبلغ الفارق؟-19

شاسع                         متوسط                              ضيق       

:اذكر أمثلة عن ذلك-20
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............................................................................................................
............................................................................................................

هل تستخدم وسائل توضيحية أخرى يف تعليم القراءة غري الكتاب املدرسي؟-21

ال  نعم                       

:إذا كان اجلواب نعم، اذكر بعضها-22

............................................................................................................
............................................................................................................

؟)الشفوي-البصري، السمعي-السمعي(هل تفضل استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تعليم القراءة -23

نعم                                 ال                            

: بعض األسباب عند اختيار إحدى اإلجابتنياذكر 
............................................................................................................

............................................................................................................

هل يقبل املتعلمون على املطالعة اخلارجية؟-24

ال نعم                           

: ...............................................................................................برر إجابتك

هل تتوفر املدرسة اليت تعمل فيها على مكتبة خاصة؟ -25

نعم                               ال 

هل تعرف ما هي املقاربة التواصلية؟-26

النعم 

مع املتعلم؟توظفهاإذا كان اجلواب نعم فكيف -27
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............................................................................................................
............................................................................................................

إذا كان اجلواب ال، فهل تقوم بالتواصل مع املتعلمني باللغة العربية وهم جييبونك ا؟-28

نعم                     ال                        أتكلم ا لكنهم ال يستطيعون التحدث ا

هل تضعهم يف وضعيات حوارية؟-29

ال نعم

هل ذهبت معهم إىل رحلة أو حتدثتم عن مشهد ما؟-30

نعم                          ال

هل تركت هلم حرية التعبري عن أمور حيبوا؟-31

نعم                          ال           

علك ال تقوم ذه األنشطة واحملاوالت معهم؟فاذكر األسباب اليت جت" ال"إذا كانت أغلب األسئلة -32

............................................................................................................
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هل يصل املتعلم يف األخري إىل امتالك كفاءة لغوية تواصلية؟-33

نعم                         ال 

ما هي الضغوطات اليت تواجهك يف تطبيق هذه املقاربة؟-34

............................................................................................................
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هل لديك اقتراحات من أجل حتسني األداء؟-35
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............................................................................................................

............................................................................................................

Université Sétif2



هرسـالف

Université Sétif2



الفهرس-مقاربة تواصلية–نشاط القراءة يف الطور األول 

-259 -

:الفهرس

أقدمةم

009املدرسةالتكون اللغوي لطفل ما قبل:مدخل

- I015مراحل النمو اللغوي

015املرحلة اجلنينية-1

016من الوالدة إىل السنتني: مرحلة الطفولة األوىل-2

023من السنتني حىت ست سنوات                       : الثانيةمرحلة الطفولة -3

- II028العوامل املساعدة على اكتساب الطفل للغة

028األسرة  -1

029الوسائل الترفيهية                -2

032رياض األطفال                        -3

033املرحلة التحضريية                                                           -4

037القراءة مفتاح تعلم اللغة                                                         :الفصل األول

I-038التعلم واالكتساب                                               اللغة العربية بني

038خصائص اللغة العربية                                                       -1

041التعلم واالكتساب                                                 مفهوم-2

047لغوية                                                          االزدواجية ال-3

II -                                                   052نشاط القراءة يف الطور األول

053تعريف القراءة                                                               -1

057اع القراءة                                                               أنو-2

058القراءة الصامتة                                                     -1. 2

059القراءة اجلهرية                                                     -2. 2

061ليم القراءة                                                          طرق تع-3

063)                                           اجلزئية(الطريقة التركيبية -1. 3

064)  الكلية(الطريقة التحليلية -2. 3

066الطريقة التوليفية                               -3. 3

070صعوبات القراءة                                                                         -4

Université Sétif2



الفهرس-مقاربة تواصلية–نشاط القراءة يف الطور األول 

-260 -

071عوامل االستعداد للقراءة                                                       -1. 4

073أسباب صعوبات القراءة                                                       -2. 4

076مظاهر صعوبات القراءة                                                        -3. 4

082مفهومها، مرجعياا، إسهاماا         : املقاربة التواصلية: الفصل الثاين

- I083مفاهيم عامة

083بيداغوجيا األهداف                                                                     -1

084املقاربة بالكفاءات             -2

088مفهوم املقاربة النصية                                                                    -3

090املقاربة التواصلية                                                              -4

091مفهوم االتصال والتواصل                                           -1. 4

096مفهوم املقاربة التواصلية                                                         -2. 4

II -                                099املقاربة التواصلية يف حقل تعليمية اللغات

099أسباب ظهور املقاربة  التواصلية                                                        -1

101عناصر عملية التواصل                                                                  -2

108ة                                                               مرجعية املقاربة التواصلي-3

108إثنوغرافيا التواصل                                                              -1. 3

109اللسانيات االجتماعية                                                          - 2. 3

110التداولية-3. 3

v                                  112 العناصر املشتركة بني  التداولية وأفعال الكالم

119الكفاءة اللغوية والكفاءة التواصلية                                                     -4

119الكفاءة اللغوية              -1. 4

121الكفاءة التواصلية                                                             -2. 4

124الفرق بني الكفاءتني                                                          -4.3

125ية                                                              سلبيات املقاربة التواصل-5

128دراسة تطبيقية ميدانية                                                           : الفصل الثالث

I- الثانية دراسة تطبيقية على كتاب اللغة العربية للسنة األوىل وكتاب لغيت الوظيفية   للسنة
من التعليم االبتدائي                                 

128

128اجلانب النظري-1

Université Sétif2



الفهرس-مقاربة تواصلية–نشاط القراءة يف الطور األول 

-261 -

128تعليم القراءة اتصاليا-أ

130الكتاب املدرسي-ب

132اجلانب التطبيقي-2

132دراسة تطبيقية على كتاب اللغة العربية للسنة األوىل -1. 2

157دراسة تطبيقية على كتاب لغيت الوظيفية للسنة الثانية -2. 2

180نقاط  التشابه واالختالف بني الكتابني-3. 2

 -II184خاص مبعلمي الطور األولواستبياندراسة ميدانية لنشاط القراءة داخل الصف

186نشاط القراءة داخل القسم-1

206ومناقشتهعرض نتائج االستبيان -2

230خامتة

234قائمة املصادر واملراجع

241املالحق

259الفهرس

Université Sétif2



:ملخص

قضية تعليم القراءة يف السنتني -مقاربة تواصلية–نشاط القراءة يف الطور األول "يطرح هذا البحث املعنون بـ 
تكوين اللغوي لدى طفل ما قبل املدرسة، وأهم العوامل األوىل والثانية يف املدارس اجلزائرية، حيث طرح بداية كيفية ال

اليت تساعده على اكتساب لغته، مث عرج على التعريف باخلصائص املميزة للغة العربية، ومفهومي التعلم واالكتساب، 
ه، وأهم ، والطرق املتبعة يف تدريسالطور األولبني أمهية نشاط القراءة يف و،كما تعرض إلشكالية االزدواجية اللغوية

للمقاربة التواصلية باعتبارها جمموعة طرائق ميارسها املعلم داخل الصف، ليتطرق بعدهاأنواعه واستراتيجياته،
ا يف حقل تعليمية اللغات، رجعياا ومسامهامبمن الكفاءتني اللغوية والتواصلية، مع تعريف إلكساب املتعلم كال

خالهلا عدة وسائل، منها تطبيق الدارة التواصلية  تيقية ميدانية استعملسلبياا، مث ختم البحث بدراسة تطبوكذا ب
يف حضور حصص " فالندرز"اخلاصة جباكبسون على كتايب اللغة العربية للسنتني األوىل والثانية، واستخدام جدول 

.ملعلمي الطور األولوجه، مع االستعانة باستبيان بني املعلم واملتعلمنيالقراءة لقياس مدى التفاعل داخل القسم 

كيفية سري درس القراءة والطرق املتبعة يف املتمحورة حولوقد أجاب البحث عن اإلشكالية املطروحة، 
ذلك، ومكامن اخللل يف اكتساب اللغة العربية يف هذه املرحلة، وكذا طرح مفهوم املقاربة التواصلية كإضافة للمقاربة 

.م اكتساب لغته وفق مواقف وأساليب تواصلية متنوعةبالكفاءات، حىت يتسىن للمتعل

Résumé:

          Cette recherche intitulée "Activité de lecture dans la première phase –approche
communicative-" propose la cause de l'enseignement de la lecture à la première et la
deuxième année de l'école primaire algérienne.
          Premièrement, on a proposé la façon de la formation linguistique de l'enfant
d'âge préscolaire, et les facteurs important qui l'aide à acquérir la langue, après on a
définit les caractéréstiques particulière de la langue arabe et les notions
d'apprentissage et d'acquisition, ainsi on a aborder la problématique bilinguisme, et
l'importance de l'activité de lecture dans la première phase, et les méthodes à suivre
pour l'apprentissage; ses qualités et ses stratégies. Ensuite on a définit l'approche
communicative  comme un ensemble des systèmes utilisés par l'enseignant dans le
cour pour faire acquérir aux instruits les compétences linguistiques et
communicatives. Enfin on a terminé par une étude pratique appliqué qui a utilisé
plusieurs façons, tels que: application la circuit de "Jakobson" sur les livres arabe de
la première et la deuxième année primaire, et encore appliqué "le tableau de
Flandres" aux séances de lectures, pour mesurer le degré d'interaction entre
l'enseignant et les apprenants au sein de la classe avec l'utilisation d'un questionnaire
pour les enseignants de la première phase. En conclusion on a inspire une synthèse
qui a répondu à la problématique posé dans cette recherche.
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